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Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en  

su resolución 260 A (III), de 9 de diciembre de 1948 

Entrada en vigor: 12 de enero de 1951, de conformidad con el artículo XIII 

Lista de los Estados que han ratificado la Convención (((NO FUNCIONA L’ENLLAÇ))) 

 

Las Partes Contratantes, 

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, por su 

resolución 96 (I) de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es 

un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las 

Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena,  

Reconociendo que en todos los períodos de la historia el genocidio ha infligido 

grandes pérdidas a la humanidad,  

Convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se 

necesita la cooperación internacional,  

Convienen en lo siguiente: 

Artículo I 

Las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo 

de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se 

comprometen a prevenir y a sancionar. 

Artículo II 

En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos 

mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o 

parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:  

a) Matanza de miembros del grupo;  

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;  

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;  

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. 

Artículo III 

Serán castigados los actos siguientes:  

a) El genocidio;  

b) La asociación para cometer genocidio;  

c) La instigación directa y pública a cometer genocidio;  

d) La tentativa de genocidio;  

e) La complicidad en el genocidio. 

Artículo IV 

Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos 

enumerados en el artículo III, serán castigadas, ya se trate de gobernantes, 

funcionarios o particulares. 

Artículo V 

Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la 
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aplicación de las disposiciones de la presente Convención, y especialmente a 

establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de 

genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artículo III. 

Artículo VI 

Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos 

enumerados en el artículo III, serán juzgadas por un tribunal competente del 

Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional 

que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan 

reconocido su jurisdicción. 

Artículo VII 

A los efectos de extradición, el genocidio y los otros actos enumerados en el 

artículo III no serán considerados como delitos políticos.  

Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradición 

conforme a su legislación y a los tratados vigentes, 

Artículo VIII 

Toda Parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de las Naciones 

Unidas a fin de que éstos tomen, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, 

las medidas que juzguen apropiadas para la prevención y la represión de actos 

de genocidio o de cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo III. 

Artículo IX 

Las controversias entre las Partes contratantes, relativas a la interpretación, 

aplicación o ejecución de la presente Convención, incluso las relativas a la 

responsabilidad de un Estado en materia de genocidio o en materia de cualquiera 

de los otros actos enumerados en el artículo III, serán sometidas a la Corte 

Internacional de Justicia a petición de una de las Partes en la controversia. 

Artículo X 

La presente Convención, cuyos textos inglés, chino, español, francés y ruso 

serán igualmente auténticos, llevará la fecha de 9 de diciembre de 1948. 

Artículo XI 

La presente Convención estará abierta hasta el 31 de diciembre de 1949 a la 

firma de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y de todos los 

Estados no miembros a quienes la Asamblea General haya dirigido una 

invitación a este efecto.  

La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación serán 

depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.  

A partir del 1.º de enero de 1950, será posible adherir a la presente Convención 

en nombre de todo Estado Miembro de las Naciones Unidas y de todo Estado no 

miembro que haya recibido la invitación arriba mencionada.  

Los instrumentos de adhesión serán depositados en la Secretaría General de las 

Naciones Unidas. 

Artículo XII 

Toda Parte contratante podrá, en todo momento, por notificación dirigida al 

Secretario General de las Naciones Unidas, extender la aplicación de la presente 

Convención a todos los territorios o a uno cualquiera de los territorios de cuyas 

relaciones exteriores sea responsable. 

Artículo XIII 

En la fecha en que hayan sido depositados los veinte primeros instrumentos de ratificación o de 

adhesión, el Secretario General levantará un acta y transmitirá copia de dicha acta a todos los 



Estados Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace 

referencia en el artículo XI.  

La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha 

en que se haga el depósito del vigésimo instrumento de ratificación o de 

adhesión.  

Toda ratificación o adhesión efectuada posteriormente a la última fecha tendrá 

efecto el nonagésimo día después de la fecha en que se haga el depósito del 

instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo XIV 

La presente Convención tendrá una duración de diez años a partir de su entrada 

en vigor.  

Permanecerá después en vigor por un período de cinco años; y así 

sucesivamente, respecto de las Partes contratantes que no la hayan denunciado 

por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo.  

La denuncia se hará por notificación dirigida al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Artículo XV 

Si, como resultado de denuncias, el número de las Partes en la presente 

Convención se reduce a menos de dieciséis, la Convención cesará de estar en 

vigor a partir de la fecha en que la última de esas denuncias tenga efecto. 

Artículo XVI 

Una demanda de revisión de la presente Convención podrá ser formulada en 

cualquier tiempo por cualquiera de las Partes contratantes, por medio de 

notificación escrita dirigida al Secretario General.  

La Asamblea General decidirá respecto a las medidas que deban tomarse, si 

hubiere lugar, respecto a tal demanda. 

Artículo XVII 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace 

referencia en el artículo XI:  

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones recibidas en aplicación del artículo XI;  

b) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XII;  

c) La fecha en la que la presente Convención entrará en vigor en aplicación del 

artículo XIII;  

d) Las denuncias recibidas en aplicación del artículo XIV;  

e) La abrogación de la Convención, en aplicación del artículo XV;  

f) Las notificaciones recibidas en aplicación del artículo XVI. 

Artículo XVIII 

El original de la presente Convención será depositado en los archivos de las 

Naciones Unidas.  

Una copia certificada será dirigida a todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se hace referencia en el 

artículo XI. 

Artículo XIX 

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las 

Naciones Unidas en la fecha de su entrada en vigor. 

 



(Tres “Articles” que defineixen el delicte de genocidi i quatre delictes propers dels 19 de la:) 

 

 

Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi 
 

 

Adoptada i oberta a la firma i ratificació, o adhesió, per la Assemblea General  

a la seva resolució 260 A (III), de 9 de desembre de 1948 
 

Entrada en vigor: 12 de gener de 1951, de conformitat amb l’article XIII 
 

(sencera en castellà a 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm) 
  

 

Article II 
“A la present Convenció s'entén per genocidi qualsevol dels actes 

esmentats a continuació, perpetrats amb la intenció de destruir, totalment 

o parcial, a un grup nacional, ètnic, racial o religiós, com a tal:  

1) Matança de membres del grup;  

2) Lesió greu a la integritat física o mental dels membres del grup;  

3) Submissió intencional del grup a condicions d'existència  

que hagin d'implicar la seva destrucció física, total o parcial;  

4) Mesures destinades a impedir els naixements en el si del grup;  

i 5) Trasllat per força de nens del grup a un altre grup.”  

 

Article III 

“Seran castigats els actes següents:  

a) el genocidi;  

b) l'associació per a cometre genocidi;  

c) la instigació directa i pública;  

d) la temptativa;  

i e) la complicitat”.  

 

Article IV 
“Les persones que hagin comès genocidi o qualsevol dels altres actes 

enumerats a l'article III, seran castigades, ja es tracti de governants, 

funcionaris o particulars.”  

 
PREGUNTA CLAU: Quants d’aquests 9 apartats es compleixen en  
“El cas dels catalans” nostre? Per favor, ves ordenant els documents, fets, 
cites, dates, dades, testimonis,..., que tinguis/trobis dins del corresponent 
apartat. Aviat tindrem una Biblioteca sobre EL GENOCIDI CATALÀ!!!!!!! 
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Àngel Casas   24 juliol, 2016 

Poca broma amb el genocidi dels catalans, Pérez Reverte. 

Des que Montilla va introduir el terme desafecció per a definir les relacions entre Catalunya i 

Espanya, la corda s’ha anat tibant i cada cop és més difícil trobar veus que fugin del tòpic radical, 

tant des d’un extrem com des del contrari, i mirin d’establir ponts de concòrdia. Per això resulta 

especialment remarcable l’anàlisi que Victor Manuel fa de la visió que des de Madrid es té de 

Catalunya a propòsit de la pregunta que li formula Miquel Jurado a El País. 

“Como la gente tiene muy poca información –analitza el cantant asturià–, se vive con una cierta 

estupefacción, nadie sabe la dimensión que tiene. Lo ven como una disconformidad más con el 

Gobierno central, pero no se han percatado de lo que verdaderamente está ocurriendo. Siempre ha 

habido mucha desinformación y no solo con respecto a Cataluña sino con todo lo periférico. Hay 

muchos francotiradores que más que francotiradores son hijos de puta que pervierten la situación y 

crean pequeños enconos que al final se convierten en grandes enconos. En Madrid tenemos una 

prensa de derechas que no existe en Cataluña y que crea un caldo de cultivo del que tienes que 

abstraerte, aunque es difícil como cuando oigo hablar a gente como el exalcalde de A Coruña. Es 

inverosímil que se puedan decir semejantes tonterías y que las diga alguien que ha tenido 

responsabilidad pública. 

Víctor Manuel es refereix a Francisco Vázquez, que el dia abans del 9-N va proposar treure els tancs 

al carrer a Catalunya per evita una rebel·lió sediciosa. Vázquez, que s’autodefineix com 

socialdemòcrata, catòlic i espanyolista, també ha afirmat que no hi ha cap diferència entre un jueu 

amb l’estel groc perseguit pels nazis i un nen català castigat per parlar castellà al pati de l’escola. 

“Eso va pudriendo las cosas –continua Víctor Manuel a l’entrevista– hasta no se sabe dónde. 

Recuerdo estar en el mercado cuando el boicot al cava y un señor a mi lado pedir fuet pero que no 

fuera catalán, el tendero le dijo que era imposible. Esa burrez completamente irracional está 

dañando mucho la convivencia. Yo viajo a Cataluña desde 1966 y he vivido temporadas largas en 

Barcelona. Mis primeros discos los grabé en el Casino L’Aliança del Poble Nou. Nunca me he 

sentido ajeno a la vida de Barcelona, ni extraño. Ni he vivido la agresividad a propósito del idioma 

que otros dicen, nunca. Guardo momentos imborrables, como ver a Maria del Mar Bonet en la Cova 

del Drac cantando Què volen aquesta gent? Cosas que no voy a olvidar nunca, que no quiero 

olvidar. Mi afecto por Cataluña seguirá igual pase lo que pase en el futuro y no me voy a sentir 

extraño porque nadie va a hacer que me sienta extraño.” 

Per contrast amb la visió de Víctor Manuel trobo en un vídeo de El Mundo un diàleg entre Arturo 

Pérez Reverte i Joaquín Sabina, una conversa gravada amb autorització, una mena de variat repàs a 

l’actualitat i a la vida com aquella entre el ministre i el cap de l’Oficina Antifrau de Catalunya que 

tant de joc va donar. 

L’últim minut de la gairebé mitja hora de conversa entre un Pérez Reverte que parla ex-càtedra de 

gairebé tot, i un Sabina que somriu i assenteix, l’autor del programa proposa parlar de Catalunya. 

Copio literalment del vídeo i admeto totes les falles possibles, però poden consultar-lo a El Mundo, 

per si no s’ho creuen o no se’n fien. 

Diu l’escriptor: 

– Como soy jacobino, ese tema lo habría solucionado en el siglo XVIII. 

Aleshores, com tallant caps amb la ma, fa servir onomatopeies: 

– ¡Chas, chas chas, chas!… Ahora ya no tiene solución… ahora ya es otra cosa. 

–Me adhiero –fa sorneguer, Sabina– a la propuesta de mi compañero… 

– El problema es que ahora hay cosas –continúa l’acadèmic–  que no se pueden solucionar con 

métodos… O sea, aquí hubo momentos, o sea, tu puedes pasar a cuchillo una población entera en el 
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siglo XI, comprendes? Pero no en el siglo XXI….  o ese tipo de cosas… Bromas aparte, la España 

del siglo XVIII perdió la ocasión… 

A partir d’aquí, l’home que parla ex-càtedra però en el to dels esquerrans de cafè dels 60, disserta 

sobre la importància decisòria de la revolució francesa. 

Sabina, al seu costat, una mica alumne i un punt decrèpit, tanca el diàleg. 

–Yo, que también llevo gotas de sangre jacobina, también recurriré a la tradición histórica de la 

izquierda, al internacionalismo, esto mezclado con la globalización de ahora hace que volver al 

aldeanismo identitario no tenga ningún sentido. 

Tot em val. Tot ho respecto, fins i tot la presumptuositat de parlar ex-càtedra que, en el fons, dec 

envejar. Però el “¡chas, chas, chas, chas!” i el “pasar a cuchillo una población”, vingui del nord o 

vingui del sud, vingui de la dreta o vingui de l’esquerra, és propi de criminals. 

Àngel Casas 

COMENTARIS 

Rafael escrigué: 26 juliol, 2016 a les 9:31 am  

Cap sorpresa, son espanyols pata negra, una desgràcia humana !!!! 

soncok escrigué: 26 juliol, 2016 a les 8:22 pm  

Aquestes paraules no es poden qualificar sense recórrer a un llenguatge molt groller. Millor ho 

deixam. Quant a l'”aldeanismo identitario”, aquest tòpic que tant els agrada a aquesta genteta 

prepotent de Madrid, crec que he vist poca gent amb una mentalitat tan estreta i tancada com ells. 

Són impressionants, es dediquen a muntar “fiestas rocieras” arreu, escriuen coses que tenen un gran 

efecte laxant, “toros”, etc… lloanças per Ortega i de Valle no diuen res de res. 

Miquel M. Gibert escrigué: 27 juliol, 2016 a les 2:42 pm  

Els Srs. Pérez-Reverte i Sabina no sé si trobarien tan bé això de tallar colls si fessin l’exercici 

intel·lectual, ben simple, de posar-se ells en el lloc d’aquells a qui degollarien o decapitarien. Encara 

que ho fessin retrospectivament, i imaginàriament, i se situessin en el segle XVIII que de manera tan 

lamentable la monarquia espanyola no va saber aprofitar. Si no s’hi posen és perquè se senten 

immunes, és a dir, els degollats i els decapitats sempre són els altres, en aquest cas els catalans que 

no són prou o gens espanyols. En definitiva, i més enllà de la broma suposada, és allò de Salvador de 

Madariaga, un gran liberal segons una determinada tradició, que va dir que Franco no havia servit ni 

per posar punt i final al problema català. Perquè, naturalment, el problema sempre és català. 

Miquel escrigué: 27 juliol, 2016 a les 9:39 pm  

És l’ADN de l’espanyolitat casernària, amb tot el seu llenguatge amb baf pudent d’esperit, disposats 

a posar “cojones” per defensar la seva idea imperialista i, sobretot, profundament reaccionària. 

lluisbotinas escrigué: 27 juliol, 2016 a les 10:52 pm  

El que els Srs. Casas, Rafael, soncok i Miquel M. Gibert no veuen, i els Srs. Pérez Reverté i Sabina 

probablement tampoc, és que EL GENOCIDI CATALÀ, és a dir, el genocidi contra els catalans i tota 

la Nació Catalana, s’està executant actualment cada dia. Madrid/Castilla/Estado-Español ens estan 

genocidant sistemàticament, de manera oberta-però-adaptada-als-temps des de 1714, i de maneres 

més tapades i més desconegudes des de molt temps abans. Parlar d’independència com s’està fent 

falseja la situació i amaga dues coses decisives: 1) que del que es tracta és de RECUPERAR LA 

LLIBERTAT que ens va ser arrabassada en 1714 i així Catalunya torni a ser DE nou un Estat 

d’Europa; i 2) que recuperar la llibertat és l’única manera d’impedir que es prolongui i triomfi el 

genocidi que estem patint. Afirmar obertament que tornar a ser lliures és necessari per a subsistir com 

a poble i com a persones, eixamplaria la base molt per sobre del 50 per cent més un. I a veure quants 

s’atrevirien a dir públicament, en català o en castellà (o en anglès), que res de “todos libres e iguales” 

sinó que volen que Catalunya continuï sotmesa ja que desitgen acabar de genocidar als catalans. 
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Carmen Roselló Rubio escrigué: 28 juliol, 2016 a les 6:34 am  

Crec que els comentaris identifiquen a les persones, hi ha persones que se’ls ha d’escoltar i hi ha unes 

altres que no mereix la pena tenir-les en compte. Naixem lliures de pensament i això ens dóna dret a 

pensar no a destruir ni a predisposar, Sr. Reverter i Sr. Savina que decepció. 

Pepe escrigué: 31 juliol, 2016 a les 8:36 am  

Dos cosas me han sorprendido en este artículo. ? En Catalunya no hay prensa de derechas ? Yo digo 

que como entodas partes. 

Dos leyendo este escrito por cierto bastante manipulado lo que yo veo es que Catalunya en estos 

momentos esta dividida. En dos los del si y los del no 

Soy catalanoCordoves desde hace cincuenta años ,mi familia es catalana y jamas he tenido ningún 

problema de convivencia. 

Pero desde hace un tiempo voy notando algo en el ambiente que no me gusta nada. 

Y es que estamos viviendo la peor crisi política desde hace mucho tiempo .con los políticos más 

ineptos de la historia. Tanto en Catalunya como en España. 

 

(((El meu comentari que surt a sota: enviat el mateix dia 31 i al dia següent. Però no surt))) 

(((Tornat a enviar el 160803 cap a les 18,30h. tan com resposta a Pepe que com a comentari nou))) 

(((Tornat a enviar el 160806 cap a les 02h. com a comentari nou. I surt...)))))) 

 

Lluís Botinas escrigué: 6 agost, 2016 a les 1:03 am  

Hola, Pepe! 

T’agraeixo molt el teu comentari. És molt revelador. I el que resulta especialment significatiu és que 

no te’n adones que les teves 114 paraules indiquen que tu ets un invasor civil de Catalunya. Portes 50 

anys aquí però el que et surt es escriure en castellà i no hi fiques ni un sol mot en català. Portes 50 

anys envaint Catalunya i per això fins ara “jamás he tenido un problema de convivencia”. Això vol 

dir –encara que potser tu no ho hagis ni vist- que els envaïts –jo també fins fa poc- ens hem doblegat 

davant teu i t’hem parlat en castellà. I, quina casualitat, justament ara “voy notando algo en el 

ambiente que no me gusta nada”. És a dir, quan els envaïts tornem DE NOU (recorda: “Hay que 

bombardear Barcelona cada 50 años para mantener el orden en Cataluña”) a moure’ns per tal de 

recuperar la llibertat i així evitar el genocidi que s’està aplicant (fins ara amb la teva complicitat, 

desitjo que no-conscient) als catalans i a la Nació Catalana des de 1714, resulta que a tu això “no me 

gusta nada”.  

En canvi, a mi, que fa 71 anys que soc català “de ocho apellidos vascos” i que visc a la Catalunya 

ocupada des de fa 302 anys, l’actual és el període més esperançador de la meva vida ja que només 

depèn de nosaltres recuperar la llibertat. I me’n alegro també en nom de la meva germana, dels meus 

pares, dels meus avis i de dotze generacions d’avantpassats.  

Però sí estic d’acord amb tu en que tenim “los políticos más ineptos de la historia. Tanto en 

Catalunya como en España.”. Només que hi ha una diferencia qualitativa. 

Els polítics castellano/estadoespañoles són “ineptos” perquè no tenen res constructiu a proposar als 

catalans. Ells saben que quan Catalunya recuperi la llibertat, l’Estado-Español es descompondrà, ja 

que coneixen que l’Estado-Español es fonamenta en la destrucció del Principat de Catalunya, que fins 

el 10 de setembre de 1714 va ser un Estat-Imperi Europeu independent.  

En canvi, els polítics catalans (bé, en realitat només hi haurà polítics catalans quan el poble català 

torni a ser lliure; per això ara o ignoren o silencien la meravella que era el Principat) són “ineptos” 

perquè dubten entre continuar rebent les prebendes que els hi proporciona el seu paper espanyolista-

autonomista, o bé canalitzar les (lamentablement encara subconscients) ànsies de llibertat del poble 

català, i les frenen mentre intenten avaluar les conseqüències que pels seus interessos individuals pot 

tenir actuar d’una forma o d’un altre. 

https://angelcasasblog.com/2016/07/24/poca-broma-amb-el-genocidi-dels-catalans-perez-reverte/#comment-58
https://angelcasasblog.com/2016/07/24/poca-broma-amb-el-genocidi-dels-catalans-perez-reverte/#comment-62
http://www.lagotacatalana.cat/
https://angelcasasblog.com/2016/07/24/poca-broma-amb-el-genocidi-dels-catalans-perez-reverte/#comment-67


 

700 CATALANS ASSASSINATS A CAMBRILS 
 

LLUÍS Mª MANDADO  ROSSELL dimarts, desembre 11, 2012 

 

 

El 12 de desembre de 1640 els castellans van assassinar vilment 700 catalans. 

Si no sou de la zona us puc preguntar. A que no ho sabíeu? M’hi jugo mig 

pèsol. 

 

Són aquelles coses de la nostra història que no se saben, que si se’n gosa 

parlar sonen a vegades estranyes, o sinó extremistes o fins se les acusa 

d’inventades. 

 

Doncs el 12 de desembre a Cambrils es fa l’acte commemoratiu. Per quins 

medis informatius us ha arribat la novetat? Jo l’he vist a Nació Digital, que 

ens assabenta de com el gran exèrcit castellà contra els Segadors i en Pau 

Claris venia creant el terror i la devastació, és clar que els medis dels 

desinformatius encara són forts a Catalunya. 

 

Així que no, no és inventat, ni extremista, però sí que sona estrany. 

 

Va ser una batalla sagnant? No ho creguéssiu pas. Aquests no varen morir en 

una batalla. Simplement els van matar els castellans i gent al servei de 

Madrid. Es ve i s’ataca Catalunya i principalment els catalans. Tot allò que es 

resistís, es considerava rebel i, per tant, delinqüent sense drets. 

 

Cambrils aplega molts defensors de la terra i posa obstacle a l’exèrcit reial; 

finalment, els catalans es tanquen rere les muralles de la població. Després de 

difícils negociacions, els ingenus defensors de Cambrils es van rendir donant 

algun valor a les promeses castellanes. Una vegada evacuada la fortalesa van 

produir-se les gestes castellanes que es recorden a Cambrils. Més de 700 

homes van ser degollats per l’exèrcit castellanista. Àdhuc, el batlle, els 

consellers i els caps militars de la plaça, van ser jutjats sumàriament, 

executats al garrot, i penjats a les muralles del poble i, per a mes escarni, amb 

les seves insígnies. Els temps són més fàcils, a Madrid ara només s’inventen 

informes policíacs. 

 

Fets impunes d’aquesta mena s’han anar repetint en la relació malsana entre 

Catalunya i Castella, també amb Felip V de Castella i Franco. Però fins ara, 

els apallissats han preferit dissimular o han tingut els serveis de desinformació 

castellans treballant a fons. 

 



http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/637114.html 

El genocidi invisible 
17/04/13 02:00 - Jaume Clotet 

Els executors dels assassinats de Moragues, Carrasco i 

Agulló no han rebut cap càstig digne 

Durant aquestes darreres setmanes hem commemorat la mort dramàtica de tres lluitadors de 

Catalunya. El 27 de març del 1715 moria esquarterat i decapitat el general Josep Moragues 

després de ser humiliat i arrossegat pels carrers de Barcelona. El seu cap, per fer-ne escarni 

general, fou penjat dins d'una gàbia al capdamunt del Portal de Mar i no va ser retornat a la 

seva vídua fins dotze anys després. El 9 d'abril del 1938 Manuel Carrasco i Formiguera queia 

davant d'un escamot d'afusellament al penal de Burgos. El seu delicte era la seva doble 

condició de catòlic i catalanista. Va haver de fugir de Catalunya perquè els anarquistes el volien 

matar perquè era catòlic per anar a caure en mans dels franquistes que el volien matar perquè 

era catalanista. El dia 11 d'abril de 1993 el jove maulet valencià Guillem Agulló era assassinat 

a ganivetades durant una agressió feixista a causa de la seva militància al servei de la nació 

sencera i de la seva llibertat. 

Aquests tres assassinats vils, els executors dels quals no han rebut cap càstig digne, són només 

la punta d'un colossal iceberg submergit en les sinistres aigües de l'espanyolisme. Al costat de 

Moragues, Carrasco i Agulló, el nombre de catalans morts per l'espanyolisme és infinit. De Bac 

de Roda a Andreu Xandri, de Jaume II d'Urgell a Carles Rahola, i de Lluís Companys a Martí 

Marcó, la cadena de catalans morts en defensa del país és interminable i esfereïdora. A tots 

aquests defensors del nostre poble cal sumar-hi la legió de víctimes anònimes mortes durant els 

bombardejos del duc de Berwick, del general Baldomero Espartero o de l'aviació italiana, per 

esmentar només tres episodis terribles. 

És per això que cal tenir clar que l'ocupació espanyola i francesa dels Països Catalans va molt 

més enllà de l'espoli fiscal i el saqueig de la nostra economia. També va més enllà de la 

repressió cultural i lingüística. Desenes de milers de catalans han mort durant una ocupació que 

ja dura segles. Centenars de milers més han hagut de marxar del país, ja fos el 1714 o el 1939. 

Cada vegada que els espanyols s'han fet la guerra entre ells nosaltres hi hem posat els morts. 

Quants catalans han mort a causa del fet que Catalunya ha estat ocupada per Espanya? Quants 

descendents d'aquestes víctimes no han nascut i no conviuen ara entre nosaltres? Pensar-ho 

glaça la sang. 

Tot plegat demostra que la nostra nació ha patit un genocidi. No em refereixo a un genocidi 

planificat i establert durant un període determinat, tal com avui els entenem. Però sí que hem 

sofert un genocidi lent i inexorable, que ens ha pres els nostres millors homes i dones de cada 

generació. L'estat propi és necessari per moltes raons lingüístiques, culturals, econòmiques o 

socials, però ho és sobretot perquè necessitem un refugi on viure amb la seguretat que no serem 

assassinats. Tot és molt senzill d'entendre. 

No estic dient que si Catalunya hagués estat sempre un estat independent tot hauria anat com 

una seda. En absolut. Però llavors els nostres problemes i misèries serien únicament nostres, i 

les nostres guerres i atrocitats no serien atribuïbles a ningú més que a la nostra pròpia 

estupidesa. La pertinença a Espanya, independentment del moment històric en el qual posem el 

comptador a zero, ha estat un veritable desastre nacional en tots els aspectes. I amb l'arribada 

dels Borbons el drama es va intensificar. Algú pot dir, encara que sigui només un únic aspecte, 

en què hem sortit guanyant els catalans pel fet de ser obligatòriament espanyols? 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/7-vista/8-articles/637114.html
mailto:jclotet@avui.com


Pobles i ciutats incendiats 
 

Desenes de poblacions al llarg de Catalunya i de València, des de Xàtiva fins a Prats de 

Lluçanès i d’Alcoi a Lleida, van ser cremades totalment com a represàlia pels exercits 

felipistes, com Arbúcies, Caldes de Montbui, Espinelves, La Pobla de Claramunt, Manresa, 

Moià, Oristà, Peramola, Sallent, Sant Feliu de Sasserra, Sant Hipòlit de Voltregà, Sitges, Teià, 

Terrassa, Torelló, Viladrau, Vilanova, Vilassar, Quart de Poblet i Xàtiva. El cas de Xàtiva és 

difícil de creure. Després  de ser convertida en cendres i els seus habitants deportats a La 

Manxa, els xativins, popularment van passar a ser coneguts com els socarrats. El nom de la 

ciutat es va canviar pel de San Felipe o Nueva Colonia de San Felipe. Per aquest motiu es 

conserva el quadre de Felipe V cap per avall al Museu de L’Almodí de Xàtiva. 

 

Algunes dates del genocidi: 

1706?,incendi de Quart de Poblet. 

9 de gener de 1706, en alçar el setge de Sant Mateu i retirar-se, el Comte de las Torres 

provoca diversos incendis. 

12 de gener de 1706, incendi a Vila-real de diversos edificis, sobre tot les escrivanies notarials 

i cases de prohoms locals fidels al rei Felip V, com ara la família dels Mundina. 

24 de gener de 1706: Les tropes borbòniques calen foc a Calaceit (la Franja) perquè els 

habitants de la vila es van negar a acceptar Felip de Borbó com a rei. Fou l’inici dels diferents 

atacs sagnats dels invasors castellans com ara el que es produí a Mont-roig de Tastavins. 

Calaceit fou incendiada, lluità contra les tropes castellanes, però no pogueren contenir l’atac i 

en la defensa de les nostres llibertats moriren 150 calaceitans. 

1706, abril, incendi del Raval d’Ares del Maestrat. 

17 de juny de 1707, dies després del setge de Xàtiva, comença l’incendi i extermini de Xàtiva, 

capital de la Governació “dellà de Xúquer”, i segona ciutat del Regne de València, a la qual se 

li canviara el nom per Nueva Colonia de San Felipe. 

12 de novembre de 1707, acaba el setge de Lleida durant el qual es crema part de la ciutat. 

27 de novembre de 1707, incendi i saqueig sistemàtic d’Ares del Maestrat.[6] 

3 d’agost de 1713, incendi de Sallent. 

29 d’agost de 1713, incendi de Terrassa. 

3 de setembre 1713, incendi de Manresa. 

3 de setembre de 1713, incendi, novament, de Terrassa 

3 de setembre de 1713, incendi de Les Salelles. 

14 de gener de 1714, incendi de Torelló. 

14 de gener 1714, incendi de Sant Quintí de Mediona. 

14 de gener de 1714, incendi de Prats de Lluçanès. 

14 de gener de 1714, incendi de Sant Feliu Sasserra. 

14 de gener de 1714, incendi d’Oristà. 

14 de gener de 1714, Incendi de Sallent. 

14 de gener de 1714 incendi i saqueig de Caldes de Montbui. 

Febrer-març de 1714, incendi de Sitges. 

Febrer-març de 1714, incendi de Moià. 

Febrer-març de 1714, incendi de Peramola 

30 de juliol de 1714, incendi, novament, de Prats de Lluçanès. 

1714, incendi i saqueig de Vilanova. 

1714, incendi de Sant Hipòlit de Voltregà. 

 



Pobles i ciutats incendiats 
 

Benvinguda tota informació complementària que aproximi aquest llistat a la greu realitat 

 

 

1. Alcoi 

2. Aleixar 

3. Alforja 

4. Arbúcies 

5. Ares del Maestrat 

6. Calaceit (la Franja) 

7. Caldes de Montbui 

8. Espinelves 

9. Gerri de la sal 

10. La Guàrdia 

11. La Pobla de Claramunt 

12. Les Salelles 

13. Lleida 

14. Manresa 

15. Marçà 

16. Moià 

17. Montblanc 

18. Oristà 

19. Peramola 

20. Prats de Lluçanès 

21. Quart de Poblet 

22. Sallent 

23. Sant Feliu de Sasserra 

24. Sant Hilari Sacalm 

25. Sant Hipòlit de Voltregà 

26. Sant Iscle de Villalta 

27. Sant Mateu  

28. Sant Quintí de Mediona 

29. Sitges 

30. Teià 

31. Terrassa 

32. Torelló 

33. Viladrau 

34. Vilanova 

35. Vilaplana 

36. Vilassar 

37. Vila-real 

38. Xàtiva. 

 

 

 







Recopilació de frases en contra 
 

 

Benvinguda tota informació complementària que aproximi aquest llistat a la greu realitat 

 

 

‘Ahora que os hemos asimilado y no tendréis de gastaros dinero en luchar contra nosotros, 

parece razonable que nos paguéis con impuestos”.  

(1625, Conde Duque de Olivares) 

  

'En tanto en Cataluña quedase un solo catalán y piedras en los campos desiertos, hemos de tener 

enemigos y guerra'. 

(1640, Francisco de Quevedo) 

 

'Hay que reducir Cataluña a los usos y costumbres castellanas'. 

(1641, Conde-Duque de Olivares) 

 

'Que en las escuelas no se permita libros en catalán, escribir ni hablar en ella dentro de las 

escuelas y que la doctrina cristiana sea y se aprenda en castellano'.  

(1715, Felipe V) 

 

“son tan apasionados de su patria, con tal exceso que les hace trastornar el uso de la razón, y 

solamente hablan en lengua nativa.” 

(1714, José Patiño Rosales, presidente en 1714 de la “Junta Superior de Justicia y de Gobierno”, 

es decir, la máxima autoridad del Estado castellano ocupante) 

‘... es bien notoria la obstinación y barbaridad de este pueblo criminal (el catalán)...’.  

(1725, José Patiño Rosales. Informe sobre las expropiaciones para la Ciudadela) 

 

‘Uno de los objetos principales que nos debemos proponer nosotros es hacer a la nación 

española, una nación que no lo es ni lo ha sido hasta ahora’ 

(1835, Alcalá Galiano, político liberal andaluz) 

 

‘A los catalanes se les trata con palo’. 

(1843, Antonio Seoane, Capitán General de Cataluña y Jefe Político de la provincia de 

Barcelona) 

 

'Si el Estado no impusiera el castellano en toda España, los dialectos se impondrían al 

castellano'. 

(1901, Miguel de Unamuno) 

 

“Hay que castellanizar Cataluña… Hay que pensar en español, hablar en español y conducirse 

como español, y esto de grado o por fuerza”.  

(1906, Revista “Ejército y Armada”) 

 

“El problema catalán no se resuelve, pues, por la libertad, sino con la restricción; no con 

paliativos y pactos, sino por el hierro y por el fuego”.  

(13 de diciembre de 1907, revista “La correspondencia militar”, Madrid; inspirado en un 

discurso de Otto von Bismarck en 1863) 

 



“Obligar a usar el castellano en Cataluña es hacerles un favor paternal, como lo es obligar a un 

niño corto de vista y revoltoso, a ponerse unas gafas”.  

(1927, Juan Llarch, "Cataluña y la nacionalidad española", Madrid) 

 

“Hay que pensar en español, hablar en español y conducirse como español, y esto de grado o por 

fuerza”.  

 (1927, La revista militar) 

 

 “Si una mayoría de catalanes se empeñan en perturbar la ruta hispánica, habrá que plantearse la 

posibilidad de convertir esa tierra en colonia y trasladar allí los ejércitos del norte de África. 

Todo menos… lo contrario”. 

(1931, Ramiro Ledesma) 

 

'Una persona de mi conocimiento asegura que es una ley de la historia de España, la necesidad 

de bombardear Barcelona cada cincuenta años. El sistema de Felipe V era injusto y duro, pero 

sólido y cómodo. Ha valido para dos siglos. Yo no he sido nunca lo que llaman españolista ni 

patriotero. Pero ante estas cosas me indigno. Y si esas gentes van a descuartizar España, prefiero 

a Franco'. 

(1931, Manuel Azaña. Presidente del Gobierno Provisional de la República Española (14-octubre 

a16-diciembre-1931). Presidente del Consejo de Ministros de España (16-diciembre-1931 a 12-

septiembre-1933) y Ministro de Guerra de España (14-abril-1931 a 12-septiembre-1933). 

Presidente de la República Española (11-mayo-1936 a 27-febrero-1939). 

 

“España es una cosa hecha por Castilla, y hay razones para ir sospechando que, en general, sólo 

cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir el gran problema de la España 

integral”.                     (José Ortega y Gasset) 

 

'No estoy haciendo una guerra contra Franco para que nos retoñe en Barcelona un nacionalismo 

estúpido y pueblerino'. 

(1938, Juan Negrín,) 

 

“Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Barcelona en un inmenso 

solar”. 

 (1938, General Queipo de Llano) 

 

“¡Perros catalanes! ¡No sois dignos del sol que os alumbra!”  

 (1939, Gobernador Militar Aymat) 

 

'¿Ustedes creen que hemos hecho la guerra para que el catalán vuelva a ser de uso público?'. 

(1952, Acedo Colunga) 

 

“A estos catalanes hay que ahogarlos económicamente” 

(1955, Florencio Sánchez, secretario general técnico del Ministerio de Comercio) 

 

“Todos los catalanes son una mierda”.  

 (1959, Luís de Galinsoga, en la iglesia de Sant Ildefons, Barcelona) 

 

'Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, fue bombardeada por el General 

Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939 y estamos dispuestos a 

volverla a ocupar tantas veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el 



fusil'. 

(1961, Manuel Fraga, pero siempre lo ha negado)  

 

“Me gusta Cataluña a pesar de los catalanes”.  

(1970 aprox., Santiago Bernabéu) 

 

“En Cataluña no hay más que españoles que viven y trabajan. Un español que viene aquí, viene a 

una región española y jamás puede ser considerado como inmigrante”. 

 (1977, Jorge Carreras Llansana) 

 

“Me da más miedo Cataluña que el País Vasco”. 

(1982, Rodolfo Martín Villa, gobernador civil de Barcelona) 

 

"Aquí -en Madrid- el Presidente de la Generalitat no pinta nada".  

(1983, Julio Feo, Secretario General de la Presidencia del Gobierno) 

 

'Hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana a Cataluña, Valencia y Baleares, 

para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español que comporta'. 

(1983, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, Presidente del Gobierno de España 1981-2) 

 

“Los catalanes sólo son importantes cuando escriben en castellano”.  

 (1984, senador José Prat) 

 

'El terrorismo en el País Vasco es una cuestión de orden público, pero el verdadero peligro es el 

hecho diferencial catalán'. 

(1984, Felipe González, Presidente del Gobierno de España) 

 

“Los andaluces son bastante inteligentes para no confiar en los catalanes”.  

 (1986, José Rodríguez de la Borbolla) 

 

“Només una ment malaltissa pot concebre la segregació de Catalunya”.  

 (1992, Aleix Vidal Quadras) 

 

  “Vascos y catalanes son buitres prestos a recoger la carroña”. 

  (1993, Pedro Pacheco) 

 

 “Me preocupa que la Guardia Civil pueda llegar a depender de Jordi Pujol, hoy Presidente de la 

Generalitat, y mañana de cualquier loco que la pueda presidir”.  

(1994, Mercedes de la Merced) 

 

 “Para mí, ser nacionalista y ser culto e inteligente, es incompatible”.  

 (2001, Txiqui Benegas) 

 

“Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro (…) a nadie se obligó nunca a 

hablar en castellano, (…) fueron los pueblos más diversos quienes hicieron suyo, por voluntad 

libérrima, el idioma de Cervantes”    

(2001, Intervención del Rey Juan Carlos I en la entrega del Premio Cervantes)   

 

 “No les da vergüenza?, ¿Se puede ser tan cretino? (…) ¿Falta dinero para la sanidad? Pues no se 

lo hubieran gastado ustedes en tener una policía autonómica, no se lo hubieran gastado ustedes 



en tener tres televisiones. Cada uno se lo gasta en lo que quiere, pero después no vengan ustedes 

llorando, amigos. (…) No conozco ninguna partida presupuestaria que diga: transferencia de 

renta de esta región a ésta. Y si existiera, que por favor me borren. Que se metan los cuartos 

donde les quepan”.  

(2005, Rodríguez Ibarra) 

 

En sesión plenaria el 050317 considera que el catalán es lengua no europea y recomienda que se 

enseñe el español en la Catalunya norte pero no el catalán 

(2005, marzo, Gérard Longuet, senador francés) 

 

"Hay que poner tanques en el territorio que cometa un acto de desobediencia constitucional" 

(2005, junio, Albert Boadella, dramaturgo, en una entrevista al diario ABC) 

 

"Las identidades colectivas son dificilmente precisables. La lengua no es un terreno firme. 

Negaría la identidad catalana a la mitad de los catalanes" 

(2005, junio, Felix Ovejero al diario "El País") 

 

"(la bestia, referiéndose a los catalanistas como nazis) seguirà pidiendo todo esto y lo que se le 

tercie, hasta que deje de existir". 

(2005, junio, Xavier Pericay al diari ABC): 

 

“Un valenciano que se considere catalán es como un judío que admirara a Hitler”.  

(2006, César Vidal) 

 

“Nos hemos cepillado el Estatut”.  

 (2006, Alfonso Guerra) 

  

“¡Que los catalanes se mueran de sed, los jóvenes están hartos de la opresión catalana”, “Es muy 

probable que el pueblo se tome la justicia por su mano y destruya las tuberías del trasvase y otras 

instalaciones, si no recibe justa recompensa por las molestias que la Generalitat ha causado”.  

(2008, l'alcalde d'Agón, Aragón) 

 

“No podem permetre que el català sigui la llengua vehicular a les escoles”. 

 (2009, Alicia Sánchez Camacho) 

 

"No soy pesimista, estaremos en mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces 

hubo que bombardear Barcelona. (...) Creo que esta vez se resolverá sin necesidad de 

bombardear Barcelona". (…) "los catalanes no deberían ser tan susceptibles a las bromas" (al 

término de la conferencia la sala le "aplaudió muy fuertemente" aunque una veintena de 

abogados catalanes decidieron abandonarla tras escuchar su "broma"). 

(2011, 27 de nov., La Vanguardia, Gregorio Peces-Barba Martínez, uno de los siete “Padres de la 

Constitución Española de 1978” por el PSOE) 

 

"El siglo XVII ha pasado y está ahí. Ahora Catalunya es parte de España y está muy bien como 

está". "Catalunya ha estado siempre en España desde que somos una nación". “Le he explicado 

al jefe de los decanos (de los colegios de abogados de Catalunya) que me gustaba hablar con 

humor, pero que, si a pesar de esta explicación se sentían molestos, les pediría excusas". 

"Háganselo mirar; me parece que ustedes no deberían ser tan susceptibles a las bromas”. 

(2011, 28 de nov., La Vanguardia, Gregorio Peces-Barba) 

 



"Llegados aquí, hay que dejar que Cataluña se suicide. Yo incluso les pegaría un empujoncito." 

(120922, Albert Boadella) 

 

"Los banqueros son los que crean riqueza y saben que la unión con España ha sido, es y será 

muy beneficiosa para Cataluña y los catalanes." 

(121007, Paco Marhuenda, Director de La Razón) 

 

"En la fiesta nacional de la cobardía, los separatistas tienen atemorizada a media España y a toda 

Cataluña." 

(121010, Antonio Burgos, Columnista del ABC) 

 

"El nacionalismo catalán se beneficia, como el nazismo, de unas élites más preocupadas por sus 

intereses que por el destino de la nación española." 

(121015, Fernando José Vaquero Oroquieta, escritor y articulista del diario YA) 

 

"Cataluña no tiene derecho ni a ser autonomía." 

(121016, Miguel Ángel Rodríguez, ex secretario de Comunicación con Aznar) 

 

“España es una gran nación, con 3.000 años de historia” 

(121017, Esperanza Aguirre) 

 

"En Cataluña hay adoctrinamiento en las escuelas, en plan nazi." 

(121017, Javier Algarra, Presentador de la cadena Intereconomía) 

 

"Los soberanistas son chusma, una panda de delincuentes enemigos mortales de los españoles 

decentes." 

(130516, Alejo Vidal-Quadras) 

 

"La Alemania del primer tercio del Siglo XX hacia cosas como los 90.000 fanatizados 

«yihadistes» en fase de reclutamiento de comandos suicidas del Camp Nou. Los resultados son 

conocidos." 

(130702, Hermann Tertsch, Periodista) 

 

"Catalunya és un país de malalts. El Concert per la Llibertat parecía la demostración del trabajo 

del 1 de mayo que hacía el franquismo." 

(130702, Toni Bolaño, Periodista y ex jefe de prensa de José Montilla) 

 

<<El economista Juan Velarde, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 1992, ha 

recurrido al presidente de la Segunda República Manuel Azaña al referirse a la crisis separatista 

desatada en Cataluña: “Azaña dijo que España tiene que bombardear periódicamente las 

tierras catalanas (Azaña habló de cada 50 años)” (ver vídeo aquí a partir del minuto 23). (…) 

“Cataluña siempre ha sido una especie de peso que frena la economía española” (…) Se 

lanzan mensajes separatistas y nacionalistas desde el siglo XIX (y por este motivo) Espartero 

tuvo bombardear Barcelona (en 1842 desde Montjuic)”.>> 

(2013-09-08, Juan Velarde)  

 

"¿Diálogo con Cataluña? NO. Con Hitler el diálogo no fue bien. Con un violador no hay diálogo, 

hay represión y castigo." 

(130918, Federico Jiménez Losantos, periodista, tertuliano,…) 

 

http://www.dialogolibre.com/noticias/2013-04-13/La-II-Republica-no-fue-ninguna-hazana-1687
http://www.telemadrid.es/programas/diario-de-la-noche/diario-de-la-noche-17092013


"El egotismo carnívoro, la limpieza étnica y el genocidio en los Balcanes no son más que el 

ejemplo de una peste que ahora renace en Cataluña." 

(131202, Raúl del Pozo, periodista y escritor) 

 

“El nacionalismo catalán ha promovido políticas étnicas. Los hechos diferenciales nos 

convierten a todos en hutus y tutsis.” 

(140207, Félix Pérez Romera, Antropólogo y promotor de C’s en Catalunya) 

 

“Los nacionalistas vascos y catalanes son una especie de plaga de termitas que pone en peligro el 

entramado institucional de nuestro país.” 

(140212, María Teresa Pagazaurtundua, Nº 2 de UPyD a Europa y ex presidenta de la AVT) 

 

“Cataluña no es una nación antigua, Cataluña no ha sido una nación nunca.” 

(140222, Alicia Sánchez-Camacho, presidenta del PPC) 

 

“La integridad territorial es competencia del Estado. Solo los tontos discuten los hechos.” 

(140223, Íñigo Méndez de Vigo, Secretario de Estado por la UE) 

 

“Veo independentistas con el complejo de superioridad de los nazis sobre los judíos.” 

(140225, José Manuel Sánchez Fornet, presidente de honor del principal sindicato de la policía 

española) 

 

“Cataluña siempre será España. Por lo civil o lo militar. el 9N me he apuntado voluntario para ir 

a requisar las urnas.” 

(140226, José Manuel Sánchez Fornet, presidente de honor del principal sindicato de la policía 

española) 

 

“Catalunya sabe que su jueguecito tiene un final dramático.” 

(140227, Ramón Luis Valcárcel, Presidente de Murcia) 

 

“Cuando saquen las urnas habrá que requisarlas.” 

(140312, José Ángel Biel, Presidente de las Cortes de Aragón, líder del Partido Aragonista) 

 

“El general Batet ya tuvo que imponer el orden constitucional español en Cataluña, y causando 

algunos muertos consiguió reconducir la situación.” 

(140313, Xavier Horcajo, periodista y tertuliano) 

 

 “Disolver la ANC ya y sentar ante el juez a los promotores de este insensato y peligroso 

proyecto.” 

(140314, ABC) 

 

“Los planes golpistas de la ANC y Forcadell nos llevan de cabeza a una confrontación violenta 

en las calles.” 

(140316, Juan Carlos Girauta, candidato de C’s a las europeas) 

 

“En Cataluña se ha educado en el odio a España.” 

(140317, Bieito Rubido, Director de ABC) 

 

 

 



“Lo que está haciendo Artur Mas es anunciar un golpe de Estado. ¿Qué diferencia hay entre él y 

Tejero? Ninguna.” 

(140323, Francisco Vázquez, ex alcalde de La Coruña) 

 

“La independencia haría que los catalanes se convirtieran en seres marginales.” 

(140224, Alejo Vidal-Quadras, Vicepresidente del Parlamento Europeo) 

 

 “Debemos desterrar de nuestro vocabulario palabras como crisis, violencia de género e 

independentismo.” 

(140727, Pedro Sánchez, Secretario general del PSOE)  

 

“Lo siento pero no entiendo que Artur Mas hable primero en catalán y luego en español. No… 

No lo entiendo.” 

(140730, Marta Fernández Arenas, redactora de RNE) 

 

“El separatismo siempre fue corrupción y crimen; farsa y cinismo; manipulación y nadería; 

inconsciencia y primitivismo;...” 

(1408, Fundación Nacional Francisco Franco) 

 

 “Escuchar a los nazional-independentistas catalanes es regresar al túnel del tiempo. Es difícil no 

asociarlos a los energúmenos franquistas.” 

(140911, Paco Frutos, ex secretario general del PCE) 

 

“Si no hubiera existido la lengua catalana hubiéramos sido más felices.” 

(140914, Albert Boadella) 

 

“El separatisme és un virus mortal.”  

(140919, Núria Amat, escritora) 

 

“Si no fuera porque en Euskadi nos mataban, lo de Cataluña es peor.” 

(140922, Rosa Díez, UPyD) 

 

 “Hace 80 años de lo que empezó en el balcón y terminó en la alcantarilla. Seguirán Mas y 

Junqueras los pasos de Companys y Dencas?” 

(141006, Pedro J. Ramírez) 

 

 



Contra els catalans en una o poques paraules 
 

Benvinguda tota informació complementària que aproximi aquest llistat a la greu realitat 
 

‘Subnormales’ (Antonio Gala, 03.02.2014) 

‘Del Tercer Mundo’ (Curri Valenzuela, 31.01.2014) 

‘De la Edad Media’ (Mariano Rajoy, 02.02.2014) 

‘Hobbits’ (Jorge Moragas, 25.01.2014) 

‘Incultos’ (M.A. Trujillo, 16.12.2013; i Arturo Pérez Reverte, 09.12.2013) 

‘Egotistas carnívoros, genocidas la peste’ (Del Pozo, 02.12.2013) 

‘De psiquiátrico’ (Alfonso Ussía, 29.11.2013) 

‘Tontos de la estelada’ (Alejandro Vara, 12.11.2013) 

‘Radicales anti-convivencia’ (Victoria Prego, 07.10.2013) 

‘Porreros al·lucinògens’ (Joaquim Coll, 04.10.2013) 

‘Homosexuales, drogadictos y gente de mal vivir’ (Gerardo Bellalta, 06.09.2013) 

‘Sectaris’ (Toni Bolaño, 19.08.2013) 

‘Anestesiats’ (Xavier Sabaté, 19.08.2013) 

‘Potenciales delincuentes’ (Sigfrid Soria, 23.07.2013) 

‘Mierdas, para no verlos’ (P. Trigueros, 22.07.2013) 

‘Catalanes de mierda’ (Juan Carlos Gafo, 20.07.2013) 
‘Nacionalismo cerrado, retrógrado, provinciano y alicorto’ (José María Carrascal, 2.7.2013) 

‘Embobados, patéticos y paletos’ (Alfonso Merlos, 01.07.2013) 

‘Chusma, delincuentes’ (Alejo Vidal-Quadras, 17.05.2013) 

‘Crueles’ (Cristina López Schlichting, 12.04.2013) 
‘Catetismo, paletismo, provincialismo, enanismo, caciquismo’ (Hermann Tertsch, 5.4.2013) 

‘Traidores’ (Ignacio González, 21.03.2013) 

‘Pobre gente que no tiene nada que hacer’ (Arcadi Espada, 20.02.2013) 

‘Retrasado mental, nacionalista tarado’ (Francisco Alamán, 01.02.2013) 

‘Cosa gangrenosa’ (Jiménez Losantos, 29.01.2013) 

‘Paletos, ignorantes, ladrones’ (César Vidal, 29.01.2013) 

‘Exaltadores del odio’ (Gerard Bellalta, 28.12.2012) 

‘Talibans’ (Alicia Sánchez-Camacho, 27.12.2012) 

‘Catetos’ (Jaime González, 24.12.2012) 

‘Miserables’ (José García Domínguez, 14.12.2012) 

‘Débiles, enfermizos con inclinación al robo’ (Cesar Vidal, 03.12.2012) 

‘Timadores sin escrúpulos’ (Eduardo Goligorsky, 30.11.2012) 

‘Chantajistas’ (Martín Prieto, 30.11.2012) 

‘Como república bananera’ (Esperanza Aguirre, 14.11.2012) 

‘Salivadores como el perro de Pavlov’ (Alejo Vidal-Quadras, 10.11.2012) 

‘Región sin ley’ (Esperanza Aguirre, 05.11.2012) 

‘Como guardia pretoriana de Pilatos’ (Armas Marcelo, 05.11.2012) 

‘Como la prostituta del chiste’ (César Vidal, 01.11.2012) 

‘Terroristas’ (Maria José García Cuevas, 31.01.2014) 

‘Como ETA’ (De Veciana, 05.01.2014) 



‘Proetarras’ (ABC, 17.12.2013) 

‘Como ETA’ (Mayor Oreja, 21.10.2013; i Belloch, 30.09.2013) 

‘Més greu que els terroristes’ (Enric Millo, 23.09.2013) 

‘Contra la democracia’ (Javier Cercas, 17.09.2013) 

‘Como Goebbels’ (Fernando Savater, 16.12.2013) 

‘Como el fascismo y Franco’ (Federico Quevedo, 11.12.2013) 

‘Como los nazis’ (Rosa Díez, 11.12.2013) 

‘Propaganda del odio’ (Albert Rivera, 10.12.2013) 

‘Xenófobos’ (Antonio Pérez Henares, 24.10.2013) 

‘Criminal y genocida’ (De Diego, 16.10.2013) 

‘Golpistas’ (Hermann Tertsch, 16.10.2013) 

‘Como nazis’ (Ketty Garat, 14.10.2013) 

‘Como Hitler’ (Montse Suarez, 08.10.2013) 

‘Como Goebbels’ (José Antonio de Yturriaga, 24.09.2013) 

‘Como la Alemania años 30′ (Pedro J. Ramirez, 23.09.2013) 

‘Como las juventudes hitlerianas’ (Jiménez Losantos, 18.09.2013) 

‘Como campos de exterminio nazis’ (José Domingo, 06.09.2013) 

‘Como Hitler, golpe de estado’ (Jordi Cañas, 26.07.2013) 

‘Com les eleccions nazis’ (Gabriel Colomé, 24.07.2013) 

‘Chantajistas como Hitler’ (Arcada Espada, 17.07.2013) 

‘Malalts, com el franquisme’ (Toni Bolaño, 3.07.2013) 

‘Yihadistes nazis’ (Hermann Tertsch, 3.07.2013) 

‘Com l’Alemanya de Hitler’ (Rafael Maluenda, 15.05.2013) 

‘Com el nazisme. Adoctrinats’ (Enric Millo, 15.05.2013) 

‘Como ideólogos nazis’ (Pedro G. Cuartango, 13.05.2013) 

‘Como el regimen nazi’ (Cristina López Schlichting, 09.05.2013) 

‘Como el estalinismo y nazismo’ (Telemadrid, 09.05.2013) 

‘Como época de Hitler’ (Javier Mariscal, 02.05.2013) 

‘Como con Franco’ (C. Alberdi, 18.04.2013) 

‘Fascismo lingüístico’ (Toni Cantó, 16.04.2013) 

‘Como el Berlín nazi’ (Albert Boadella, 03.04.2013) 

‘Como los nazis’ (Santiago Abascal, 11.03.2013) 

‘Como el nazismo’ (G. Serrano, 08.03.2013) 

‘Como Hitler y Mussolini’ (Rodríguez Ibarra, 07.03.2013) 

‘Parafascistas’ (Félix de Azúa, 05.03.2013) 

‘Como Goebbels’ (Jordi Cañas, 28.02.2013) 

‘Como los nazis’ (Pío Moa, 18.02.2013) 

‘Como el Berlín comunista’ (Albert Boadella, 03.01.2013) 

‘Asesinos de niños, genocidas’ (Enrique de Diego, 03.12.2012) 

‘Golpistas’ (Rodríguez Ibarra, 03.12.2012) 

‘Como Alemania nazi’ (José Bono, 15.11.2012) 

‘Como golpe de estado’ (García-Margallo, 12.11.2012) 

‘Con déficits democráticos, caudillismo’ (El País, 09.11.2012) 



http://blocs.mesvilaweb.cat/deYzaguirre/?p=232682   6 de maig de 2015 

 

Hi ha una identitat catalana? 
 

Segons les lleis espanyoles encara vigents al nostre país (art. 7 de l’Estatutet del 2006) 

“Gaudeixen de la condició política de catalans o ciutadans de Catalunya els ciutadans 

espanyols que tenen veïnatge administratiu a Catalunya.” 

  

O sigui que, des de l’òptica genocida espanyola, ser català és una manera de ser espanyol 

que s’aplica als catalans que resideixen només al Principat i que s’aplica també als 

ciutadans espanyols (siguin o no ètnicament espanyols) que viuen al Principat, encara que 

els repugni ser identificats com a catalans. 

  

D’aquesta concepció genocida (que difumina la identitat catalana en una condició 

administrativa i que nega la nostra cultura i la nostra llengua com a esquelets de la nostra 

nació per la via expeditiva de negar la nostra nació) se’n deriven anomalies com les de la 

Llei de consultes, que, dels catalans que viuen a l’estranger, no permet que votin els que 

resideixen a Espanya, però sí els de la resta de l’estranger. Tampoc no permet que votin els 

principatins que resideixen als altres països de llengua catalana administrats per Espanya. 

Tot això va aixecar molta polseguera quan es debatia la llei i quan semblava que es podria 

aplicar al 9N. 

  

Com a excusa de mal pagador, es diu que, altrament, podrien votar molts espanyols que, per 

haver estat funcionaris colonials, varen viure una època a Catalunya i això distorsionaria el 

vot de l’estranger. Evidentment, aquesta excusa es basa en la renúncia a regular una 

identitat catalana basada en algun fet intrínsec i no pas en les lleis que ens imposa l’Estat 

espanyol. Això és tan evident, que fins i tot s’hi fan un garbuix els que ho haurien d’aclarir. 

Si consulteu a Gencat.cat les preguntes freqüents sobre el registre de catalans a l’exterior, 

trobareu aquesta explicació: 

  

  

Què passa si no compleixo tots els requisits? 

En el cas de no complir amb algun dels requisits establerts no podreu ser inscrits al Registre 

de catalans i catalanes residents a l’exterior. 

Es troben en aquest supòsit els següents casos: 

 Catalans i catalanes que no tenen el darrer veïnatge administratiu a l’Estat espanyol 

a un municipi de Catalunya 

 Catalans i catalanes que malgrat residir a l’exterior no s’han donat d’alta com a 

residents als serveis consulars espanyols que els correspongui 

 Catalans i catalanes que no tenen la nacionalitat espanyola.  

  

Observeu que dels tres supòsits, el primer i el tercer (destacats en roig) no encaixen en la 

definició genocida de català: si en marxar a l’exterior no residien a Catalunya no eren 

catalans i tampoc no són catalans els que no tenen la nacionalitat espanyola. Tot i que 

aquests dos supòsits són clarament redundants, els nostres governants s’han vist obligats a 

incloure’ls, perquè hi ha molta gent que s’identifica a si mateixa com a catalana, que vol 

http://blocs.mesvilaweb.cat/deYzaguirre/?p=232682
http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior/preguntes-mes-frequeents/


votar i que no pot fer-ho perquè no són catalans segons la concepció genocida imposada 

pels espanyols. 

  

Les identitats nacionals poden tenir diferents aglutinadors (la llengua, la religió, l’ètnia en 

un sentit estrictament antropològic…). Això ho tenen clar fins i tot els senyors de la quarta 

cambra legislativa espanyola (la RAE), que donen com a accepció tercera de “nación” la 

següent: “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo 

idioma y tienen una tradición común.” 

  

És evident que la nostra identitat nacional es basa en la llengua; com és evident que la 

prohibició o bandejament de la nostra llengua al nord des del 1700 i al sud des dels decrets 

de Nova Planta responia a la voluntat d’esborrar-nos com a nació. Però també és evident 

que una majoria social creu que som una nació. La Declaració de les Nacions Unides sobre 

els drets dels pobles indígenes, signada per Espanya, estableix uns drets per a aquests 

pobles i al mateix temps deixa clar que són extensibles a la resta de pobles (“recognizing 

the right of all peoples to be different, to consider themselves different, and to be respected 

as such”); Espanya s’ha compromès davant del món a respectar el dret dels catalans de 

considerar-nos un poble diferent d’ells. 

  

I la seva, també; la identitat nacional espanyola es basa en el castellà i exclou els parlants 

de les altres llengües. Per aquest motiu mai no ha quallat la incongruència de la “nación de 

naciones”, perquè els espanyols consideren una aberració ser espanyol sense parlar la seva 

llengua nacional. Per això el dictador Primo de Rivera va fer canviar el nom que durant 

dos-cents anys i catorze edicions havia tingut el Diccionario de la Lengua Castellana de la 

Real Academia Española pel de Diccionario de la Lengua Espanyola. 

  

És molt recent el cas d’un valencià d’origen xinès a qui se li ha negat la ciutadania 

espanyola malgrat ser capaç de comunicar-se perfectament en una de les dues llengües 

cooficials al País Valencià: la nostra. Prova un cop més de l’hegemonisme que s’amaga 

sota el concepte genuïnament neofranquista de “cooficialitat”. 

  

Encara més recentment hem sabut de la pallassada del cònsol espanyol a Perpinyà 

reclamant que la ciutat deixi de sentir-se orgullosa de ser catalana. Que 350 anys després de 

l’annexió a França la identitat catalana no hagi estat exterminada del tot a les comarques 

nord-catalanes, no solament qüestiona la frontera més ignominiosa després de les de Ceuta i 

Melilla, també qüestiona la concepció genocida de la identitat catalana. 

  

Tenim dret a una identitat nacional catalana no interferida per les lleis espanyoles o 

franceses. Després del 27S, quan les lleis espanyoles deixaran de vigir a la Catalunya del 

Sud, els catalans deixarem de definir-nos amb un criteri jurídic espanyol i podrem adoptar 

lliurement la definició de la nostra identitat que voldrem. Aquesta identitat per a la majoria 

dels catalans es basa en la llengua. Això evidentment no agrada als que ens volen imposar 

la seva identitat per la via d’imposar-nos la seva llengua i la seva cultura. Pel contrari, és 

una de les nostres reivindicacions de sempre. De fet, una de les entitats impulsores del 

procés, Òmnium Cultural, segons els seus estatuts, té l’objectiu de la defensa de “la plena 

recuperació col·lectiva de la identitat de la nació catalana”. 

  

Lluís de Yzaguirre i Maura  UPF  Col·lectiu Koiné 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguen-ciutadania-espanyola-xines-parla-catala-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4272082/20150501/video-consol-espanyol-perpinya-reclama-ciutat-sidentifiqui-francesa-catalana.html


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ENTENEM PER GENOCIDI CULTURAL l’acció delibera-
da comesa amb la intenció de destruir la llen-
gua, la religió o la cultura d’un grup nacional,

racial o religiós. Com ara:
a) Prohibir l’ús de la llengua del grup en les seves

relacions diàries, en les escoles o en la impressió i cir-
culació de publicacions.

b) Destruir o impedir l’ús de biblioteques, museus,
escoles, monuments històrics, llocs de culte o altres
institucions o objectes culturals d’un país. 

Gairebé totes aquestes accions foren comeses pel
franquisme a Catalunya. Així, l’endemà mateix de ser
ocupada Barcelona, la màxima autoritat franquista a la
ciutat declarava que quedava prohibit l’ús públic de la
llengua catalana, fins aleshores cooficial amb la caste-
llana a Catalunya, i que, per tant, el català només po-

dia ser utilitzat en l’àmbit de la vida privada i familiar.
La prohibició de l’ús de la llengua catalana, a Catalu-
nya, s’estengué fins i tot en l’àmbit de l’Església catala-
na: quedà prohibida la predicació en aquesta llengua i
àdhuc la pregària en públic. Com a conseqüència d’a-
questa i altres ordres oficials quedaren prohibits tota
mena d’anuncis, de llibres i publicacions escrits en ca-
talà. L’ús i l’ensenyament d’aquesta llengua hagué de
desaparèixer de les escoles i de la universitat. Milers i
milers de llibres publicats en català foren convertits en
pasta de paper o cremats. S’arribà a publicar una dis-
posició oficial que establia que els funcionaris públics
que parlessin en català durant les hores de servei en
públic o entre ells podien ser acomiadats ipso facto…

Aquest intent de genocidi cultural era la culmina-
ció de la persecució contra la llengua catalana iniciada

HISTÒRIA DE L’HORROR
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El genocidi contra Catalunya
intentat pel franquisme 
a partir de 1939
JOSEP BENET

El general Franco en el mateix

moment que ocupà militarment

Catalunya, el gener del 1939, començà

a aplicar en el territori català un

conjunt de mesures que constituïen 

un autèntic intent de genocidi cultural

contra la nació catalana.



feia moltíssims anys. A mitjan segle XVII, com a resul-
tat de la guerra contra Felip IV, el poble portuguès, amb
el tractat de Lisboa (1668), recuperà la seva indepen-
dència; Catalunya, amb el Tractat dels Pirineus (1659),
havia quedat dividida entre dos estats: el territori del
nord, amb la ciutat de Perpinyà, que passà a formar part
de la monarquia francesa, i el sud, amb Barcelona, que
quedà en mans de l’espanyola. En una i altra zona co-
mençà l’intent de substituir l’ús de la llengua pròpia
dels catalans per la llengua francesa o castellana dels
pobles majoritaris i dominants en les monarquies. 

L’intent franquista de genocidi cultural contra Ca-
talunya fracassà. Aquest genocidi és un dels fenòmens
culturals més interessants de la cultura occidental, a
causa de la supervivència de la llengua i la cultura ca-
talanes. Tanmateix, els catalans, en general, el tenim
molt poc present. I així arribem a organitzar exposi-
cions sobre el llibre català sense que ni tan sols es faci
esment d’aquest fenomen, que tanmateix pot atreure
l’atenció envers la nostra cultura. No ens ha d’estra-
nyar, doncs, que la màxima personalitat de la monar-
quia espanyola i alguns governants del centre, no fa pas
gaire, declaressin que la llengua catalana no ha estat
mai perseguida…

Tanmateix, ponent enllà, amb el suport del botifle-
risme local, sovint s’acusa els catalans de «victimistes»,
malgrat que de fets tan greus com els que comentem, no
en parlem entre nosaltres, ni amb els altres. Constatem
que avui no es troba al mercat cap monografia sobre
aquest fet tan transcendental. La que existeix en llengua
catalana és exhaurida fa temps; en llengua castellana
no n’existeix cap de publicada, ni en francès, ni en an-
glès… Més encara: la televisió nacional de Catalunya,
en els seus més de vint anys de vida, no ha dedicat un
sol programa a aquest fet, i, naturalment, tampoc l’hi
ha dedicat l’espanyola. ¿Com volem que a Madrid es co-
negui la realitat del genocidi cultural contra Catalunya
si no existeix ni un sol llibre en castellà que l’expliqui i
si la televisió espanyola l’ignora totalment?

Per acabar, deixeu-me dir que no entenc que a les
escoles de Catalunya no existeixi un dia dedicat a ho-
menatjar l’idioma propi del país, a recordar la seva
història i a agrair el comportament d’aquelles perso-
nes que, en els moments més difícils, treballaren per
la seva supervivència. BENET ÉS HISTORIADOR ■
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La Invasió 
(D’una revista publicada per l’MDT cap al 1985 però escrit cap als anys 70,  

per Mossèn Josep Armengou). 

La Demografia i els altres catalans: 
Ens plagui o no de reconèixer-ho, el problema dels catalans és un problema demogràfic. Hem 

estat incapaços d’omplir la terra, la nostra terra, i han hagut de venir uns altres a omplir-la. 

Mentre les dones catalanes, per uns motius migrats que no van més enllà d’un egoisme eixorc, 

s’han dedicat a “conservar la línea”, les dones immigrants passegen amb orgull i ostenen amb 

ufania llurs ventres generosos i turgents com a auguri infal·lible de victòria. Mentre la nostra 

raça desenganyada, amb complex de vençuda o amb la ingènua i covarda il·lusió de més 

progressista, s’esmerçà a construir taüts, la nova raça il·lusionada, s’afanya a guarnir bressols. 

La nostra reacció inicial, instintiva però no massa enraonada, davant la invasió massiva de gent 

de parla castellana subseqüent a la guerra civil, va ésser d’aversió i menyspreu envers els 

immigrants. Superada, però de mica en mica, aquesta posició discriminatòria i orgullosa, hem 

volgut veure en la massa immigrant no res més que un factor de redreç econòmic del País i hem 

començat a proclamar els avantatges de la invasió, com qui escampa una cortina de fum per no 

veure’n les conseqüències pernicioses i els perills gravíssims que comporta per a la nostra 

supervivència com a comunitat nacional concreta; per a la nostra cultura, per a la nostra 

llengua, per a les nostres formes de vida, per a la pau social i per al benestar de tots, compresos 

aquells immigrants que el País necessita verament i que raonablement podria rebre. Així el 

nostre inveterat cofoisme ha tingut una nova ocasió de manifestar la seva càndida estupidesa. 

Hem sabut fer, fins i tot, una generosa confessió de culpes pel nostre orgull, pel nostre suposat -

i res més que suposat- esperit de superioritat, pels mots despectius amb què els hem qualificats, 

per la misèria de les barraques on de moment han hagut d’aixoplugar-se. Els hem planyut, els 

hem justificat, els hem desgreujat, els hem agraït llur presència beneficiosa i desinteressada. Els 

hem parlat la llengua d’ells i no els hem ensenyat la nostra, com si la d’ells a Catalunya fos la 

normal i la nostra un delicte. Els hem situat, els hem entronitzat, els hem glorificat. N’hem fet 

un mite. Ja són els altres catalans. Aviat seran els catalans (És a dir, “los catalanes”) i els altres 

catalans serem nosaltres. A Catalunya mateix. I bon goig si ens hi volen. 

La majoria dels immigrants han trobat ací la solució de llur problema personal o familiar, però 

no pas una solució completa, la que necessitaven per a esdevenir uns ciutadans normals del nou 

País. No han pogut trobar -i en això la culpa ja no és principalment dels catalans- una comunitat 

humana en funcionament normal, un poble fet, capaç d’integrar-los, capaç de convertir 

aquestes masses sense consciència comunitària en ciutadans normals. Capaç, de fer-ne, no 

altres catalans, sinó catalans i prou. 

A Catalunya hi ha els catalans i els no catalans. El que no pot haver-hi són els altres catalans. 

Perquè de catalans només n’hi ha d’una mena: els catalans. 

L’arribada massiva de forasters a Catalunya ha coincidit amb l’èxode dels catalans. Centenars 

de milers de catalans viuen lluny dels nostres Països i no pas tots de bon grat, quan tanta falta 

farien ací. Són, aquests sí, els altres catalans. I d’aquest ningún no se’n recorda. Per aquests 

ningú no hi pateix. D’aquests no n’hem sabut crear un mite. 

Benvinguts els immigrants que vénen a treballar a Catalunya, però els que vénen a manar i 

administrar no els necessitem. Això ja ho sabem fer, i hem de fer-ho nosaltres. 
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Ser català i la integració: 

Ésser català no és fàcil. És una elecció, una tria. És l’assumpció d’una categoria espiritual i 

cívica reservada als valerosos i als intel·ligents. Nats o no als Països Catalans, de català no n’és 

qui vol, sinó qui pot. 

Els catalans natius hem d’oferir als immigrants la possibilitat d’esdevenir catalans com 

nosaltres. Cal que s’adonin que ésser català val la pena. Per això els catalans servils que, per 

sistema, davant de quialsevol immigrant parlen sempre en castellà, a més del trist espectacle de 

vilesa personal que li ofereixen, li barren el pas a la integració. Molts immigrants de bona 

voluntat lamenten que no poden aprendre el català perquè a ells ningú no els el parla. Ens 

pensem que els fem una gràcia quan a un immigrant, sobretot si és un infant, li parlem castellà, 

i li fem un mal. Li fem impossible la integració, el condemnem a ésser sempre més un foraster, 

un discriminat, li prohibim d’esdevenir un ciutadà normal de Catalunya. I ens aconsolem dient 

que nosaltres som més educats que no pas ells. La veritat, però, és que som més vils. 

Si tots els catalans plegats tinguéssim el sentit de la dignitat que té un sol manobre castellà, la 

immigració hauria representat la solució del problema demogràfic de Catalunya. Ja tots 

parlarien català. Però per a això ens cal alliberar-nos del nostre complex de vençuts. 

L’única manera de no discriminar els immigrants és facilitar-los el camí d’esdevenir catalans. 

Perquè els immgrants esdevinguin catalans normals cal primerament que els catalans natius 

siguen plenament catalans i res més que catalans. Sense rendicions prèvies, sense servilismes, 

sense complex de vençuts. Mostrant-nos a ells com a catalans, parlant-los sempre català i 

ajudant-los a parlar-lo. Així esdevindran catalans, no dels altres, sinó de l’única mena que n’hi 

ha. Així eliminarem tota discriminació. 

Els immigrants no catalans senten com una veneració instintiva per la gallardia de les persones, 

per la dignitat, ni que sigui aparent. Ells s’imaginaven, en venir a Catalunya, uns catalans 

ferrenys, orgullosos de llur catalanitat; ens imaginaven àdhuc com un poble de menjacastellans. 

Si nosaltres heguéssim estat, solament en una part mínima allò que ells s’afiguraven de 

nosaltres, avui tots els immigrants parlarien català. 

Colons i colonització:  
Venien vençuts, però en arribar ací s’han trobat amb un poble més vençut que no pas ells, 

servil, envilit, descastat, que no estima el tresor de la seva llengua i de la seva cultura, sense 

consciència ni dignitat nacional. I ens han pujat a cavall. 

Mancada Catalunya d’elements de govern propi, sense escola, ni premsa, ni ràdio, ni televisió; 

marginada i perseguida la llengua catalana i, encara, amb el servilisme dels catalans que es 

consideren obligats a parlar en castellà a qualssevol immigrants per més que aquest entengui bé 

el català, unes grans masses de nouvinguts no s’han integrat als Països Catalans. 

Per aquest camí molts no s’hi integraran mai. El resultat és que avui constitueixen un poble 

dins un altre poble. Un poble, és cert, sense consistència interna, fragments arreplegadissos 

d’uns altres pobles destruïts per la “Madre Patria”, sense consciència comunitària, però amb 

consciència de diferenciació. I, atès el servilisme dels catalans i la situació política del país, 

amb consciència de superioritat. 

Són aquells que diuen: “Cataluña muy bien sin los catalanes”, com si Catalunya s’hagués feta 

sola sense l’esforç dels catalans, o com si hagués estat creada per “Real Decreto”. Són els qui 

no volen parlar català “porque no me da la gana” i amb aquesta expressió incivilitzada volen 

amagar llur incapacitat total per aprendre’l. 

Ells es consideren ciutadans de primera. “Estamos en España”, diuen afirmant els principis 

jurídics d’un predomini colonialista i d’una ocupació formal, però volen significar que “los 



españoles” són ells i només ells -i en això tenen raó. Els catalans ja els fem nosa. Ens 

consideren només com els estadants a precari d’una terra promesa a ells, poble escollit. Som els 

infames cananeus votats a l’anatema i a l’extermini. 

Si, a més d’això, nosaltres comencem a considerar-los tan catalans com nosaltres mateixos, ja 

tindran tots els títols de possessió del País. Aleshores, quina necessitat sentiran de catalanitzar-

se? I els catalans, què hi fem encara a Catalunya?. 

La integració dels immigrants no es farà tota sola. Hem de fer-la els catalans, cadascú des del 

seu lloc de relació i de responsabilitat. Mentre l’Estat espanyol ens negui tot instrument de vida 

comunitària, cada català ha d’ésser un franctirador de la reconquesta de Catalunya. 

La solució del problema immigratori pot ésser: o la catalanització dels immigrants, o 

l’espanyolització dels catalans. O bé la integració dels immigrants a la nostra comunitat 

catalana, o la desaparició graonada, però accelerada, de Catalunya com a poble. Els catalans 

serem uns mal nascuts si no triem irrevocablement i fem efectiva la primera solució. 

Som a casa nostra i hi som per dret propi. Hem de mantenir íntegra la catalanitat, no solament 

per nosaltres, sinó pels catalans que aniran venint al món. Perquè aquests catalans que encara 

han de néixer no puguin mai acusar-nos com a una generació de servils, de vanals, de traïdors, 

de lladres. 

Els catalans hem de triar entre una Catalunya nova o “Murcia la nueva”. 

Per a un immigrant, viure a Catalunya, ésser pare de catalans i sentir-se català no és cap injúria 

a la seva terra d’origen. Per a ells la Pàtria no ha d’ésser solament la tomba dels pares, sinó 

també el bressol dels fills. La injúria ens la fa els foraster que viu ací com un conquistador i el 

català que hi viu com un traïdor. 

Quins motius tenen els immigrants per a sentir-se tan aferrissadament espanyols? És lògic que 

se sentin andalusos, gallecs, murcians, però espanyols no. Què els ha donat Espanya? Misèria a 

la terra llur. Després, una maleta de fusta i un bitllet de la RENFE per a emigrar als Països 

Catalans. 

Autosolidaritat catalana: 
Els catalans som gent oberta i sentimental, que ens hem solidaritzat sempre cordialment -de 

vegades ingènuament- amb totes les grans reclamacions de justícia i de llibertat. Hem plorat 

sobre els indis i els irlandesos, sobre els xiprencs i els algerians, sobre els jueus i els negres, 

sobre els vietnamites i els palestinians. Sobre els perseguits i colonitzats, sobre tots els exilis i 

totes les presons i tots els camps de concentració. També -no cal dir-ho- hem plorat sobre els 

nostres immigrants. Potser ja seria hora que ploréssim sobre nosaltres mateixos i sobre els 

nostres fills. Sobre la nostra Catalunya ocupada, envaïda, colonitzada, escorxada i 

emmordassada. Sobre els catalans exiliats, empresonats, torturats, afusellats, humiliats, 

aporrinats, marginats, asservits. Tothom és de plànyer i nosaltres no?. 

L’home té dret a viure on pugui i on vulgui. Però el dret a ficar-se a casa d’un altre implica 

l’obligació de respectar les formes de vida del país d’entrada. El contrari és un acte d’hostilitat i 

una traïció. 

Els drets dels naturals d’un país no són pas menys que els drets dels immigrants. Una ànima 

nacional, igualment com una frontera política gaudeix del dret d’ésser defensada. Una vida 

nacional, amb tot el que representa, no pot ésser abandonada al principi de la llibertat -del 

desordre- immigratòria. El dret ultrancer d’immigració massiva no és menys antidemocràtic i 

antiliberal que el dret d’invasió armada. 

A Catalunya, els Drets de l’Home no poden sobreposar-se als Drets de l’Home Català. 
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