
A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ 
bé per ser català de família,  

bé per considerar-se’n per incorporació  
 

 

Si volem decidir adequadament què volem ser,  

hem de saber qui érem 
 

Si volem decidir conscientment on volem anar,  

hem de saber d’on venim 
 

La nostra força està en la continuïtat  

amb la nostra Historia de més de mil anys 
 

 

 

 

 CONÈIXER I RETORNAR EL DRET CATALÀ,  
LES CONSTITUCIONS CATALANES  

I LES FORMES DE GOVERN CATALANES  
QUE VAN EXISTIR FINS 1714,  

i que no tenien res a veure amb les castellanes 
 
 

Conèixer els catalans d’abans de 1714 
 
 
 

Com érem i què vam fer 
els Catalans, la Nació Catalana i l’Imperi-xarxa Català 

 

 

 

Una aproximació 
 



PENTALOGIA - 2 

 

A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ 
bé per ser català de família,  

bé per considerar-se’n per elecció voluntària 
 

Si volem decidir conscientment i adequada què volem ser i on 

volem anar, hem de saber ara qui som i com estem realment. 
 

La nostra força es demostra en que estem 

dempeus malgrat més de 302 anys patint 

EL GENOCIDI CATALÀ 
 

La Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi 
adoptada per l’Assemblea General de l’ONU el 1948 i en vigor des de 1951 

 

*en l’Article II afirma que “s’entén per genocidi qualsevol dels actes esmentats a continua-
ció, perpetrats amb la intenció de destruir, totalment o parcial, a un grup nacional, ètnic, ra-
cial 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 impe-
dir els naixements en el si del grup; i 5) Trasllat per força de nens del grup a un altre grup.” 
 

*en l’article III afirma que “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”. 
 

*i el IV adverteix que “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”. 
 

Aquest llibre demostra que els quatre primers “actes” de l’Article II i tots els 

cinc de l’Article III ens són aplicables als catalans i a tota la Nació Catalana.  

O sigui que, per alliberar-nos, cal que els catalans denunciem que som víctimes 

de –com a mínim- vuit dels nou delictes de Genocidi o similar, i exigim que si-

guin castigades “les persones governants, funcionaris o particulars implicades”. 
 

I aquest llibre proposa la força multiplicativa que significaria lligar aquesta activitat jurí-

dica nacional, estatal i internacional, a les corresponents denúncies contra: A) el delicte de 

lesa humanitat corresponent; B) la negació de gairebé tots els nostres Drets Humans, Drets 

dels Pobles, i Drets dels Pobles Indígenes; C) la negació de tots els nostres Drets Històrics;... 
 

Una aproximació 
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A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ 
bé per ser català de família,  

bé per considerar-se’n per elecció voluntària 

 

Si volem decidir conscientment què volem ser i on volem anar, 

hem de saber realment què passa i què podríem ens podria passar. 
 

 

Un referèndum com a Escòcia? 

No pot ser, ja que Catalunya no és Escòcia  

doncs van ser camins totalment diferents. 

Però, en tot cas,  

convé saber que va haver-hi 
 

TUPINADA A ESCÒCIA 
 

 

i aquest engany monstruós  

l’ha silenciat tothom  

dels que tenen veu pública,  

bé política,  

bé mediàtica,  

a Escòcia, a Catalunya, a Madrid, a la CE,... 
 

 

 

Una aproximació 
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A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ 
bé per ser català de família,  

bé per considerar-se’n per elecció voluntària 

 

Si volem decidir conscientment què volem ser i on volem anar, 

hem de saber realment què fem i què podríem fer ara. 

 
Som el primer Estat Constitucional Europeu, 

independent fins el 10 de setembre de 1714, 

ocupat militarment des de l’11 de setembre-1714, 

reocupat militarment des del 26 de gener de 1939, 

i, a més, ocupat i reocupat també civilment. 
 

SOM UN PAÍS OCUPAT 
 

Quan l’ocupant se’n va,  

ni el poble es pregunta si és una nació lliure, 

ni l’estat posa a votació si torna a ser independent. 

 

Si nosaltres afirmem clarament i rotunda  

que som un poble-estat ocupat,  

l’ocupant haurà de marxar  

i serem DE NOU un Estat d’Europa  

i recuperarem les nostres Constitucions 

 
Una aproximació 
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A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ 
bé per ser català de família,  

bé per considerar-se’n per elecció voluntària 

 

Si volem decidir conscientment què volem ser i on volem anar, 

hem de saber realment què són la vida, la salut i la llibertat,  

i com tenir-ne cura mitjançant la veritat i la pluralitat. 

 
Recuperar la llibertat que ens va ser arrabassada 

el 1714 i impedir el genocidi que patim,  

és un gran canvi qualitatiu a aconseguir ara. 

Però és l’hora de fer molts més canvis qualitatius 

i, entre altres “coses”, impedir que  

acabar amb el genocidi ens porti als suïcidi. 
 

Quina Catalunya lliure volem? 
 

Per què la població catalana és la més estèril? 

Per què s’amaga el número d’avortaments involuntaris? 

Per què cada vegada hi ha més malalties rares, 

més malalts i a una mitjana d’edat cada cop menor?  

Per què, aleshores, són silenciats una quantitat enorme  

de coneixements i de recursos que salvarien moltes vides, 

que evitarien molt dolor, que reduirien la por,...,  

i que, a més, estalviarien molts diners? 

  
Una aproximació 


