
DESOBEDIÈNCIA A ELLS, O BÉ CONTINUÏTAT NOSTRA? 
 

(NOTES PREVIES:  

---el que segueix pot ser útil als 402 polítics que ara estan encausats: En Santiago Espot per 

haver impulsat la xiulada al “himno espanyol” i a “Felipe-VI”, i 401 que tenen càrrec electe  

---des del punt de vista que estic enunciant, DUI enlloc de Referèndum no significa cap 

canvi qualitatiu 

---reprenc el que molt sàviament feien els nostres avis: a tots els no-catalans els designaven 

igualment utilitzant el mateix gentilici: “castellans”) 

 

La disjuntiva que està plantejada és “OBEIR O DESOBEIR” (segons diu la CUP de manera 

explícita i actual, posada en pràctica, i els altres dirigents independentistes actuals de manera 

implícita i ajornada). Però “Obeir o Desobeir” situa la nostre actuació en el seu terreny, ens porta 

a jugar amb les seves regles de joc establertes bàsicament des de fa més de 302 anys. Resulta, 

doncs, que la CUP, com a gran actitud revolucionària, proposa acceptar situar-nos dins de la 

presó que ens va construir  Madrid/Castilla/Estado-Español el 1714 i que va ser remodelada el 

1939 i renovada el 1978, però un cop ens fica a dins, proposa no complir les ordes dels 

guardians. Ara no entro en l’encara pitjor que proposen ERC, PDECat, JXSí... i Podem... i PSC. 

(No menciono PP i C’s perquè ells tenen clar que volen que continuem sotmesos).  

 

El que és comú a tots els actuals dirigents (no només polítics) no obertament partidaris de 

M/C/E-E és que, malgrat cridin de tant en tant VISCA CATALUNYA LLIURE!!!, no senten o, 

com a mínim, no expliquen que NO SOM LLIURES. És una clara contradicció que estan 

resolent claudicant encara més i deixant de dir VISCA CATALUNYA LLIURE!!! Fàcil, no? 

 

La pregunta que considero clau és: ¿podem situar ara la nostre actuació d’avui en unes altres 

regles de joc ja existents i totalment diferents de les regles de joc que ens imposen ells? La meva 

resposta es SÍ!!! 

 

Però l’enfocament “INDEPENDÈNCIA – (És una qüestió) POLÍTICA – REFERÈNDUM” 

ens vol fer dir que NO existeixen ja unes altres regles, ja que fa veure que pels “catalans 

conscients i valents” TOT ÉS NOU: una NOVA Constitució per a una NOVA República per a 

una NOVA Catalunya amb NOVES “mesures més democràtiques” (per exemple, mesures 

anticorrupció) que, si tot va molt bé (i si Madrid i la UE i la OTAN i... ens deixen) generaran un 

NOU estat (això sí, d’alta qualitat democràtica) amb uns NOUS Catalans que faran NOVES 

contribucions a la Pau, a la Llibertat del Pobles i al Progrés Mundial.  

 

Aquest enfocament ajuda a Madrid/Castilla/Estado-Español a amagar que ELS CATALANS 

TENIM MÉS DE MIL ANYS D’HISTÒRIA I amaga també que la nostra és una Història molt 

intensa ja que més dels 700 primers anys van ser molt creatius, importants i expansius en tots els 

camps, i els darrers 302 anys de pèrdua de la llibertat i, per tant, de defensa per sobreviure al 

genocidi que se’ns està aplicant des d’abans de 1714 però aguditzat des de 1714. És un 

plantejament que fa als líders d’aquí còmplices del GENOCIDI CONTRA ELS CATALANS I 

LA NACIÓ CATALANA executat pels líders d’allà. 

 

L’enfocament “RECUPERAR LA LLIBERTAT – (És una qüestió de) VIDA I DIGNITAT 

– CONTINUÏTAT” reivindica i vivifica els més de 700 anys de vida plena i els 302 de 

supervivència que hem tingut. 

 

Des d’aquesta perspectiva, des d’aquest punt de vista qualitatiu, obeir-los o desobeir-los és el 

mateix. 

 

La disjuntiva decisiva, la qualitativament diferent, és  

-Obeir-los o desobeir-los, o bé afirmar-nos? 



 

Els “catalans conscients i valents” descarten “Obeir”.  

 

Queda doncs “Desobeir-los o bé afirmar-nos?”. Aprofundim-ho: 

 

---Desobeir el que és seu, o bé afirmar el que és nostre? 

Desobeir en el marc “estadoespañol” que han fabricat per sotmetre’ns, o bé afirmar-nos en la 

continuïtat del que és nostre, del marc que van construir els nostres avantpassat al llarg de vuit 

segles? 

 

Desobeir el que ells han fet bàsicament en els darrers 302 anys, o afirmar el que nosaltres vam 

fer en els més de 700 anys anteriors, i que és el que ens ha permès sobreviure al genocidi que 

patim des d’abans de 1714? És gràcies a aquesta nostre força mil·lenària que hem aguantat i que 

tornem a estar dempeus. Degenerats però dempeus. Tant degenerats que no ens adonem que 

estem presos i que ens estan genocidant, però dempeus. 

 

---Desobeir a Madrid/Castilla/Estado-Español, a la seva Constitución-Española-de-1978, al 

seu Dret-castellà-convertit-en-estadoespañol des de 1714, als seus tribunales-que-hacen-justícia-

aplicando-las-leyes, a la seva corrupció, a la seva “cerrazón”, i a tota la resta,  

o bé afirmar la continuïtat amb el Principat (i tota la Nació Catalana), amb les Constitucions 

Catalanes (que són vigents!!!), amb el Dret Català, amb la nostre “Justícia segons Dret i raó”, i 

tota la resta... a re-aprendre i a vivificar cada dia? 

 

Afirmar-nos en la continuïtat del moltíssim que vam ser, i que una part hem preservat... i que 

portem dins nostre, en el nostre subconscient personal i col·lectiu, en la memòria històrica del 

poble català. Això donaria contingut i força al moviment per RECUPERAR LA LLIBERTAT 

DE CATALUNYA. 

 

Que ens arrenquessin LA LLIBERTAT i tot el que vam construir durant vuit segles, va dependre 

d’ells. Que ara ho ressuscitem i recuperem tot DEPÈN DE NOSALTRES. 

 

M/C/E-E podria seguir mantenint el seu domini sobre nosaltres per tres camins: 

---el militar: sembla que en l’actual context europeu i occidental, aquesta via no és funcional 

---el seduir-nos mitjançant concessions econòmiques, culturals, etc.: sembla que en l’actual 

situació de crisis de tot tipus de M/C/Estado-Español, i amb la Matemàtica de la Història 

preveient l’esfondrament definitiu de l’ “Imperio Español” entorn al 2029, aquesta via tampoc 

---el democràtic1: l’únic camí que queda i que permetria als capitostos de Madrid consolidar el 

seu domini sobre nosaltres amb el vistiplau d’Europa, d’Occident i probablement de tot el món, i 

al mateix temps permetria als capitostos independentistes d’aquí cobrir-se les espatlles i seguir 

amb la menjadora plena dient: “Hem fet tot el possible i hem perdut democràticament. Cal 

acceptar la voluntat del poble lliurement expressada!”. 

 

I quan continuen dient: “Volem un referèndum com a Escòcia”, estan anunciant que preparen –la 

negativa del “Gobierno de España” actual forma part justament dels preparatius- un referèndum 

per a que surti el NO, si fa falta també amb tupinada. 

 

Proposta a aprofundir.  8 de novembre de 2016 

 

Lluís Botinas    lagotacatalana@gmail.com     https://lagotacatalana.cat/ 

                                                 
1 Pels encara innocents, convé recordar que la democràcia és la dictadura més eficient que mai hagi existit: cadascú 

és voluntàriament el censor i el guardià no només de sí mateix sinó dels que estan al seu entorn. I això és (gairebé 

sempre) tan més cert com més “formació i responsabilitat” té la persona... i no diguem ja si ha arribat a personatge. 
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