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

bé per considerar-se català per elecció voluntària 
 

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

hem de saber que és necessari RECUPERAR LA LLIBERTAT. 

 

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 avui, a més, ocupat i reocupat també civilment. 
 

SOM UN PAÍS OCUPAT 
 

Quan l’ocupant se’n va d’una Nació-Estat ocupada,  

ni el poble fa una consulta sobre si és una Nació, 

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

Si nosaltres diem arreu clarament i rotunda  

que som un País/Poble/Nació/Estat ocupat,  

l’ocupant Estadoespañol haurà de marxar,  

recuperarem les nostres Constitucions 

i serem DE NOU un Estat d’Europa.  
 

Una aproximació   11 de Setembre de 2017 
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“La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó  

en el siglo XIV una modernidad que asombra  

y un sentido de respeto a la libertad humana  

que bien podemos anhelar en el siglo XX” 
 

“La civilización universal recibió una aportación catalana  

digna del máximo relieve: la consecución de la fórmula  

de libertad política más perfecta de la Edad Media” 
  

“Las libertades eran tan catalanas,  

tan entrañadas en el alma colectiva,  

tan peculiares,  

que sólo las gentes de Cataluña  

podían entenderlas y guardarlas” 
  

Francisco Elías de Tejada  
 

Jurista. Madrid, 1917-Madrid, 1978 
 

Catedrático de Derecho sucesivamente en las Universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla y Madrid 
 

“Extremeño de sangre andaluza y educación castellana” 
 

Autor de una veintena de libros, entre ellos: Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950)  
e Historia del pensamiento político catalán (3 vol., 1963-65). Tomo I: La Catalunya clásica (987-1479).  

Tomo 2: Mallorca y Menorca, clásicas (1231-1479).  Tomo 3: La Valencia clásica (1238-1479) 
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1714 MARCA DECISIVAMENT  

UN ABANS I UN DESPRÉS:  
 

el poble català deixà de ser poble al perdre la llibertat,  
 

i passà a ser un poble-sotmès que està sent genocidat.  
 

¿És contradictori que es consagrés tot l’any 2014 a commemorar el Tricente-

nari de l’11 de setembre de 1714 i que en canvi ara no se’n parli de 1714? 

 

Seria contradictori si es tingués clar les vitals conseqüències que pel poble 

català va tenir i té el 1714. 

 

Però no és contradictori si es recorda que tot el 2014 es va oficialment dedi-

car una muntanya de diners a un llarg reguitzell d’actes que van silenciar el 

significat profund de l’11 de setembre. Per exemple, NO es va explicar en ab-

solut dues qüestions decisives: 

 

A) QUE FINS 1714, DURANT SEGLES ELS CATALANS HAVÍEM 

ESTAT MOLT “ESPECIALS”: ÉREM UN POBLE LLIURE!  

 

Set exemples: 

1) “Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan 

peculiares, que sólo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas”. 

(Francisco Elías de Tejada, Madrid 1917 – Madrid 1978) 

 

2) El Dret Català protegia la llibertat perquè anava del poble cap a les autori-

tats, i per tan no tenia res a veure amb un Derecho Castellano en el que “El 

Rey es la ley” i “El que manda, manda” 

 

3) Aquí totes les autoritats havien de respectar la immunitas plebis, és a dir, la 

immunitat del poble 

 

4) Era impossible que aquí hi hagués corrupció social perquè, a més d’aquest 

clima general de llibertat, l’elecció dels càrrecs pel mètode anomenat INSA-

CULACIÓ era un antídot contra la corrupció 

 

5) El Principat de Catalunya era el pal de paller de la nàutica Nació Catalana 

que durant segles havia anat conquerint “el imperio donde nunca se ponia el 

sol” 

6) Els 414 dies de setge de Barcelona ja no formaven part de la Guerra de 

Successió (havia acabat l’abril de 1713) sinó de la Guerra dels Catalans 
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(1713-1715) declarada a ultrança pel Principat contra el “Reino de Castilla” i 

el seu aliat, el “Royaume de France” 

 

7) Fins el 10 de setembre de 1714, el Principat de Catalunya era un Estat-im-

peri Europeu Independent 

 

i B) QUE, EN CANVI, DESPRÉS DE 1714 NO SOM LLIURES I ENS 

ESTAN GENOCIDANT. 

 

Cinc proves: 

1) Vam ser envaïts, ocupats i repressaliats, primer militarment i després en 

tots els àmbits de la vida. I això encara dura 

 

2) El Derecho Castellano, convertit en Derecho Estadoespañol, ens va ser im-

posat manu militari fins l’actual triplement il·legal “Constitución Española 

de 1978” 

 

3) El 1714 l’exèrcit castellà va importar i imposar la corrupció social com 

forma sistemàtica de govern tal com ja era en el “Reino de Castilla” 

 

4) Madrid/Castilla/Estado-Español ens ha robat no només diners sinó tots els 

fruits (Història, conquestes, avenços científics i artístics, ser pioners en molts 

camps, etc.) (fins i tot èxits esportius) de la nostre intensa vida: A) de 30 ge-

neracions de catalans lliures, més B) de 12 generacions de catalans presos 

 

5) Encara és més greu que el 1714 Madrid/Castilla/Estado-Español ens va 

prendre LA LLIBERTAT 

 

La conseqüència d’aquestes proves anteriors és clara: estem sotmesos i EL 

POBLE CATALÀ ESTÀ SENT GENOCIDAT. 

 

Conclusió: efectivament, 1714 significà un abans i un després gravíssim 

per nosaltres. 

 

I cal tenir clar que L’OBLIGACIÓ de Madrid/Castilla/Estado-Español és 

continuar sotmetent-nos ja que la seva existència és fonamenta precisament 

en la negació del conjunt del poble català. 

 

Ja és hora que ens en fem conscients… i que reaccionem adequadament! 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2016 
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 RECORDATORI de qüestions decisives que tenim dins nostre. Reaccionem! 

RECUPERAR LA LLIBERTAT 
mitjançant la independència 

PER IMPEDIR EL GENOCIDI 
que estem patint des d’abans de 1714 

Gairebé tots els catalans sentim subconscientment que som sotmesos a “Madrid/Castilla/Estado-Español” 

des de 1714 i que, per tant, no només no som lliures sinó que estan acabant amb nosaltres, ja que un poble 

que no és lliure, no és poble. En realitat, en tots els camps ens estan genocidant al poble català i a la Nació 

Catalana, però el genocidi està tan avançat que ni ens n’adonem. No us sembla que ja és hora de dir tot això 

(i més!) de manera conscient i clara, i d'actuar tranquil·lament però decididament per obligar als ocupants 

mal anomenats “unionistes” i “constitucionalistes” a reconèixer públicament: “Catalans: volem continuar 

sotmetent-vos i espoliant-vos en tots els àmbits fins aconseguir acabar amb vosaltres”, i hagin de marxar?  
 

PER QUÈ NOSALTRES COMMEMOREM L’11 DE SETEMBRE, honorant els nostres avantpassats i la seva lluita fins el final?  
 

I PER QUÈ ELLS NO CELEBREN L’11 DE SETEMBRE SI VAN GUANYAR? OBLIGUEM-LOS A QUE EL CELEBRIN!!!  
 

PER QUÈ “ELS SEGADORS” DIU EL QUE DIU, CLAR I CATALÀ? PER QUÈ CRIDEM “VISCA CATALUNYA LLIURE”? 
 

‘LA MARCA DE L’ESCLAU ÉS PARLAR LA LLENGUA DEL SEU AMO’ (Tàcit, historiador romà, 56-118). Més àmpliament, 

LA MARCA DEL VENÇUT ÉS ADOPTAR LA VISIÓ DEL SEU VENCEDOR, que és la que ens obliguen a mamar. En canvi: 
 

-EL DRET CATALÀ ERA TOTALMENT DIFERENT DEL DRET CASTELLÀ. Emparava la llibertat. RECUPEREM-LO! 
 

-A CATALUNYA NO HI HAVIA CORRUPCIÓ SOCIAL. LA VAN PORTAR ELS CASTELLANS EL 1714. QUAN ARA SE’N 

VAGIN, QUE SE L’EMPORTIN. I TAMBÉ TOTS ELS SEUS DEIXEBLES CATALANS (que no són sinó simples alumnes seus) 
 

-EL PRINCIPAT DE CATALUNYA ERA MÉS RES PUBLICA QUE LES REPÚBLIQUES D’ALESHORES I TAMBÉ D’ARA. 
 

-LES CONSTITUCIONS CATALANES (les primeres i millorades durant 7 segles) DE 1714 SÓN VIGENTS. APLIQUEM-LES!! 
 

-RECUPEREM LA NOSTRA AUTÈNTICA HISTÒRIA (Amèrica, Siglo de Oro). CATALUNYA, DE NOU ESTAT D’EUROPA 
 

-BARCELONA TÉ UN PES QUE MADRID MAI NO HA TINGUT NI TINDRÀ MALGRAT ELS SEGLES DE CAPITALITAT 
 

-El llibre UTOPIA (Thomas More, 1516) FA REFERÈNCIA AL PRINCIPAT I A BARCELONA DE TEMPS DE LA DINASTIA 

CATALANA. Però malgrat que després de Casp ja anava perdent força, la diferent qualitat va continuar fins l’11 setembre 1714. 
 

-VAM SER ELS DARRERS EN CAURE PERQUÈ ÉREM ELS MÉS FORTS. I PER AIXÒ ENCARA ESTEM DEMPEUS!  
 

-ELS CATALANS SOM DIFERENTS (ni millors ni pitjors, però diferents). I VOLEM CONTINUAR SENT-HO. LLIBERTAT!! 
 

“ESPAÑA” ÉS UNA PRESÓ DE NACIONS I ÉS DESTRUCTORA DE POBLES. Castilla és uniformitzadora, i genocida pobles.  
 

LA LLIBERTAT DE CATALUNYA SIGNIFICA EL DESMEMBRAMENT DEL “REINO DE ESPAÑA” JA QUE L’“ESTA-

DO-ESPAÑOL” ES VA CONSTRUIR DESTRUINT L’ESTAT CATALÀ A PARTIR DE 1714. Per tant, l’E-E és irreformable.  
 

LA MUNTANYA FRANCO (1892-1975) TAPA LA SERRALADA FELIPE V (1683-1746) I EL VOLCÀ FELIPE II (1527- 1598).  
 

LA NORMALITAT APARENT D’ELLS AMAGA UNA SITUACIÓ DE SOTMETIMENT I DE GENOCIDI NOSTRE.  
 

ELS CATALANS D’ARA ESTEM MÉS A PROP DEL CASTELLANS DE 1714 QUE DELS NOSTRES AVANTPASSATS!  
 

QUAN LA SOLIDARITAT ÉS IMPOSADA, NO ÉS SOLIDARITAT SINÓ ESPOLIACIÓ. Només qui és lliure pot ser solidari.  
 

ELS DOS PRIMERS DRETS SÓN A LA VIDA I A LA LLIBERTAT. PERÒ SENSE LLIBERTAT NO HI HA VIDA.  
 

LA VAGA DE FAM D’EN DAVID RAVENTÓS PER LA INDEPENDÈNCIA VA SER CENSURADA, TRUNCADA ALS 16 

DIES, I PSIQUIATRITZADA. AIXÒ DEMOSTRA QUE TAMBÉ ELS CAPITOSTOS D’AQUÍ NEGUEN LES LLIBERTATS.  

 

COM REACCIONARIA UN CASTELLÀ QUE DE SOBTE VISQUÈS 12 HORES COM VIVIM ELS CATALANS?  
 

‘A CATALUNYA, ELS DRETS DE L’HOME NO PODEN IMPOSAR-SE ALS DRETS DE L’HOME CATALÀ’ (m. Armengou)  
 

QUINA CATALUNYA LLIURE VOLEM? EL DRET IMPRESCINDIBLE ÉS EL DRET DE TORNAR A SER LLIURES!  
 

NO SÓN ELLS ELS QUE 1) acceptaran que ens van envair, i se n’aniran; 2) admetran que ens tenen presos, i ens donaran la lli-

bertat; 3) reconeixeran que ens estan espoliant en tots els camps i, per tant, ens estan genocidant, i deixaran de fer-ho.  
 

SOM EL PRIMER ESTAT EUROPEU CONSTITUCIONAL, INDEPENDENT FINS 1714, OCUPAT DES DE 1714 I RE-OCU-

PAT EL 1939. Quan un Estat ocupat deixa d’estar ocupat, automàticament torna a ser Estat independent, i no cal votar res de res. 
 

AFIRMEM-NOS EN LA NOSTRA CONTINUÏTAT DE MÉS DE MIL ANYS.  CERTAMENT, TOT DEPÈN DE NOSALTRES!!! 
 

Fira de la Terra - 2017      www.lagotacatalana.cat         Correspondència: Lluís Botinas        lagotacatalana@gmail.com  
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PREGUNTA ALS QUE MANEN A MADRID I ALS QUE VOLEN MANAR-HI, 
I TAMBÉ ALS SEUS REPRESENTANTS I ALIATS AQUÍ: 

 

PER QUÈ NO CELEBREN L’11 DE SETEMBRE? 
 

Convido a formular aquesta pregunta públicament, i per tots els canals, als actuals  

i als potencials detentors de poder en “el Reino de España”. Caldria aprofitar que 

aquests dies estan a prop degut al seu desembarcament amb motiu de les eleccions 

“autonòmiques”. Lògicament, també cal formular la mateixa pregunta als seus  

representants, partidaris del “NO”. I igualment als seus aliats, partidaris del “Dret  

a decidir? Sí, està clar, no faltaria més, i a més volem que sigui EN TOT!!! Però  

no ara i no NOMÉS EN AIXÒ sinó... després... ja veurem... no se sap quan. Però,  

tranquils, que si Déu... i Pedro i Pablo volen... i fent una reforma de la “Constitución 

del 78”... i en “un referèndum pactado con el Estado Español”... més endavant, sí, 

aleshores ja decidirem. Resumint: Dret a decidir, sí... però, ves per on, ara... ¡NO!”. 

 

Justificació de la pregunta: Després de quatre anys consecutius de manifestacions 

massives a Barcelona per la Diada de l'11 de setembre, gairebé tots “los ciudadanos 

del Estado Español” saben que Catalunya commemora la derrota el 1714 del seu 

exèrcit i dels seus gremis armats. I gairebé tots els catalans sabem per qui vam ser 

vençuts, i que, com a conseqüència, Catalunya va desaparèixer dels mapes. 

 

Si nosaltres vam perdre és perquè d’altres van guanyar. Qui? 

 

Si els vencedors celebressin públicament i oberta la seva victòria, tots els “ciudada-

nos españoles” sabrien que les tropes castellanes, aliades amb les franceses, van 

vèncer després d'un setge de Barcelona que va durar ni més ni menys que 414 dies. 

 
“Las autoridades españolas” celebren cada any el 12 d'octubre (1492) malgrat que no 

conserven cap territori dels usurpats i relacionats amb aquesta data, i en canvi silencien 

totalment un 11 de setembre (1714) del qual arrenca la seva actual situació privilegiada. 

 

Si cada any “el gobierno de Madrid/Estado-Español” celebrés oficialment arreu  

la victòria de l'11 de setembre, tothom entendria que el que els catalans volem és 

senzillament recuperar la nostra llibertat 301 anys després que ens fos arrabassada.  

I facilitaria que molts no-catalans donessin suport o respectessin el nostre actual 

procés a la independència, mitjà imprescindible per a recuperar la llibertat. 

 

Explica això el mutisme de l'“Estado Español”? 

 

Barcelona, 22-9-2015            Lluís Botinas lagotacatalana@gmail.com  
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https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/11/28/dl-28-que-li-passaria-a-un-castella-si-de-sobte-visques-12-hores-com-vivim-els-catalans/  

Què li passaria a un castellà si de sobte  

visqués 12 hores com vivim els catalans? 
Fa somriure –si no plorar- escoltar/veure els debats amb motiu de la mort d’En Castro. Discussi-

ons aferrissades i debats acalorats sobre el grau de democràcia o de dictadura imperants a Cuba 

abans, durant i després de Castro. El que em fa somriure/plorar és que tots els invitats estan 

d’acord en una cosa: donen per evident que aquí som lliures. 

Confio que entre els no-invitats hi ha persones que, com jo, consideren que els catalans estem 

sotmesos des de 1714. A nosaltres ens pertoca fer veure als demés que els catalans estem presos 

de Madrid/Castilla/Estado-Español. I hem de trobar maneres senzilles de fer-ho entendre. Una és 

preguntar en tota ocasió als capitostos de Madrid i als seus representants i aliats aquí: “Oigan, 

Ustedes… ¿por qué no celebran el 11 de Setiembre?”. 

Convido a aportar i compartir elements que permetin contestar amb claredat la pregunta del títol. 

Demano ajut per anar desenvolupant, pas a pas, 12 hores d’un castellà que de sobte visqués com 

vivim nosaltres a partir del moment en que es desperta. 

Començo… per anar obrint camí. 

Un “Señor de Madrid” es desperta i, com cada matí,  posa la ràdio que té a la tauleta de nit. Hi ha 

canvis. Avui salta dient: “¡Anda! Pero… ¡¡¿en qué lengua hablan estos?!!”. Fa girar tot el dial i 

observa: “Pues… ¡más de la mitad de las emisoras utilizan esta lengua rara! ¿Qué pasa aquí?”. 

Surt del llit esparverat, connecta la televisió, fa tot el zapping possible i comenta “Unas cuantas 

en inglés, tres en castellano y todo el resto en esta lengua extraña. ¡No entiendo nada! Voy a 

conectarme a Internet a ver qué ha pasado”. La sorpresa continua: “Me parece que todo está es-

crito en la misma lengua que he escuchado antes. ¡Ah, menos mal! Aquí abajo hay una pestaña 

que pone ‘Castellano’ y al pincharla, toda la pantalla ha aparecido escrita como siempre. Pero… 

¡uy, ha cambiado otra vez! Le daré de nuevo a la pestaña a ver si… Pues sí, ha vuelto al castella-

no. ¡Qué susto me he llevado!”. Sorprès, decideix anar al quiosc i… “¡Jo! ¡La gran mayoría de 

periódicos y revistas estan en esta lengua rara!”. I a mesura que passa el dia i que pren un cafè, o 

compra qualsevol cosa, o pren un mitjà de transport, o va a la feina, o s’asseu a descansar, o… 

s’adona que s’alegra cada cop que sent que algú o un grup de persones parlen amb la seva llen-

gua castellana. De fet, a mesura que passen les hores,  s’emociona cada cop més… sobre tot si 

són nens. Però el dia continua i… 

Avanço la conclusió a que he arribat, i per a la que busco més arguments, més detalls per tal de 

fer-la més evident: davant d’una situació que ens impacta fortament, hi ha dues formes de reac-

cionar: interioritzant-la cap a dins d’un mateix, o bé traient-la cap a fora, exterioritzant el que es 

sent. Doncs bé: si el castellà que de sobte viu 12 hores com actualment vivim els catalans reacci-

onés cap a dins: o emmalaltia greument fins a morir-se, o es tornava drogoaddicte, o embogia, o 

es suïcidava. I si reaccionés cap a fora: o es convertiria en terrorista matant indiscriminadament, 

o en franctirador i començaria a assassinar selectivament, o, com a mínim-mínim-mínim-mínim-

mínim, es faria independentista per actuar amb tota la seva força per tal de RECUPERAR LA 

LLIBERTAT l’abans possible. 

En canvi, nosaltres, a base de temps (segles!), de garrotades (bombardejos, massacres, presons, 

exilis,…) i de necessitat de sobreviure (al genocidi que patim des d’abans de 1714), ens hem anat 

acostumant a una situació que ens seria absolutament insuportable si la visquéssim de sobte, com 

confio s’entengui, I ES SENTI, amb el poc que ja he escrit sobre “el Señor de Madrid”. 

Però per fer-ho més impactant i encara més convincent, et demano que m’enviïs per Internet les 

situacions, els exemples, les reaccions,…, que imaginis, i jo les aniré incorporant amb l’objectiu 

de fer un redactat cada vegada més complet. Gràcies! I si vols escriure la teva pròpia versió, en-

cara millor. 

Endavant! 

Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>       161128       https://lagotacatalana.cat/ 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/11/28/dl-28-que-li-passaria-a-un-castella-si-de-sobte-visques-12-hores-com-vivim-els-catalans/
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ÚLTIMA HORA: 
 

CASTELLA ENVAÏDA I OCUPADA PELS COCONXOS 
 

Per tal que els castellans, i els “súbditos del Reino de España” que han après, de manera natural i com a llengua 

materna, el castellà a casa seva, i els també “súbditos del Reino de España” que l'aprengueren obligatòriament  

(a més dels catalans, potser ho sentin així els bascos, navarresos, gallecs, canaris?,… ¿més?), i els habitants  

de Llatinoamèrica o dels EUA o d'altres parts a qui han fet creure que parlen “el español” (quan en realitat 

utilitzen el “castellano”, que es solament una de les quatre llengües espanyoles) puguin entendre el que està 

passant a Catalunya, proposo a cada castellanoparlant un senzill exercici d'imaginació.  

                      (Bé, potser no tan senzill; m'agradaria rebre comentaris dels qui facin aquest exercici) 

 

Imagineu-vos, si us plau, que mentre vós i la resta d'habitants de la seva zona monolingüe castellanoparlant 

dormien, els coconxos han envaït Castella, han pres el poder a Madrid i han establert el seu propi govern. I que  

el primer decret que els coconxos publiquen, amb l'objectiu de construir una "Feliz Nueva Castilla" (of course!), 

imposa, sota pena de presó i fins i tot de mort per a vós i per als vostres familiars, la prohibició d'emprar  

(ni a les làpides) el castellà, i la corresponent obligació d'expressar-se sempre i per a tot en la llengua coconxa. 

 

Seguiu imaginant, si us plau, que els coconxos decreten noves Lleis de Nova Planta per a Castella emmirallant-se 

en “les lleis de Cocònxia, les millors que hi ha”. La nova legislació “a la coconxa” no solament us prohibeix 

parlar i escriure en castellà sinó que us nega que sigueu diferents dels coconxos. Per tant (i per al vostre propi bé, 

of course! novament), heu de convertir-vos en com-coconxos o el-més-semblant-a-un-coconxo (i si és “el-més-

semblant-a-un-vell coconxo”, millor), i per això heu de parlar i escriure en coconxo, pensar com coconxos,  

resar en coconxo, entendre el món i la vida com els conceben els coconxos, etc.  

 

I continueu imaginant que, entre altres coses, aquest nou i feliç “ordre coconxo” es tradueix en 

---matar a un de cada deu homes (triat a l’atzar, perquè cap baró no pugui sentir-se ferit en la seva virilitat) 

---cremar desenes de pobles i ciutats senceres, i que, a sobre, als habitants d'algunes de les localitats incendiades 

dues vegades els atorguin el sobrenom de "els torrats" 

---un augment dels “impuestos”, en poc temps, d'un 1.000 per cent… o més 

---endur-se totes les biblioteques i els fons de documentació importants, tant els públics com els privats 

---…  

 

I seguiu imaginant que, per a fomentar l'harmonia i la concòrdia, de tant en tant el Rei dels coconxos explica en 

els seus discursos institucionals que “el coconxo és una llengua de trobament” (amb vosaltres i amb altres pobles 

que tenien la seva pròpia llengua des de molt abans que a Cocònxia parlessin el coconxo) i que “la llengua cocon-

xa mai no fou imposada a ningú” (ni a vosaltres ni a cap altre poble, encara que vosaltres penseu el contrari). 

 

Vull ressaltar que els coconxos fan tot això perquè estan convençuts que el que us porten és el millor del món  

(of course! una vegada més) i que així us fan LLIURES I IGUALS. Car, què pot ser millor que ser coconxo o 

semblar-ne en el màxim grau possible? I per a tranquil·litzar-vos, les autoritats coconxes us asseguren repetida-

ment que us estimen molt, que parlen el castellà quan somien, que tot ho fan per al vostre bé i que saben molt més 

bé que vosaltres mateixos què us convé per als pròxims 300 anys. 

 

Com reaccionaríeu vós? No us faríeu independentista? No us tornaríeu fins i tot xenòfob? Per cert: el 2 de maig 

de 1808, els madrilenys que s'alçaren contra els francesos, foren xenòfobs o racistes o identitaris o fanàtics o 

primitius o primaris o intolerants o excloents o intransigents o pro-nazis o sectaris o traïdors o herois o… què? 

 

Barcelona, 9-novembre-2014   Lluís Botinas   lagotacatalana@gmail.com    https://lagotacatalana.wordpress.com/ 
 

PD: Per favor, disculpeu el meu to una mica irònic, però me l'ha inspirat el recordar “el Padre de la Constitución 
Española de 1978, Don Gregorio Peces-Barba (e.p.d.)” lamentant a Cadis el 27 de novembre de 2011 que una vintena 
d'advocats catalans abandonessin el “X Congreso Nacional de la Abogacía” en senyal de protesta per la seva 
broma: "No sóc pessimista; estarem en millors condicions que en altres èpoques. No sé quantes vegades va caldre 
bombardejar Barcelona. (...) Crec que aquesta vegada es resoldrà sense necessitat de bombardejar Barcelona". 

mailto:lagotacatalana@gmail.com
https://lagotacatalana.wordpress.com/


SI JAVIER CERCAS ES POSÉS UN MIRALL AL DAVANT, 

¿OBLIDARIA LA SEVA PREOCUPACIÓ DAVANT LA INDEPENDÈNCIA CATALANA? * 

Parlant sobre Barcelona, entre una sèrie de coses interessants, el novel·lista Javier Cercas va 

explicar, el 8 d'agost de 2014, al setmanari italià L'Espresso 

(http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-

1.176488?ref=twhe, considerat un setmanari referent progressista a Itàlia) que "estic preocupat (…) 

Aquí estan obsessionats per la por a perdre la seva identitat" (…) “la idea de la independència 

catalana només defineix la voluntat d'un poder mesquí, provincial, gasiu, replegat sobre si mateix 

per por de confrontar-se amb els altres". 

Però... 

... qui són els que “estan obsessionats per la por a perdre la seva identitat"? El poble català sap 

que té una identitat, mentre que “la-camarilla-de-Madrid-y-sus-cómplices-de-cualquier-parte-

incluido-en-Cataluña” (abreujat: la-camarilla-de-Madrid) sap que els espanyols contemporanis no 

tenen identitat, tant que ni tan sols tenen lletra per al seu himne. El 1714 van començar a construir 

l“Estado Español” i saben que són un “ESTADO-nación”. Sense “Estado Español” sortiria a la 

llum que no hi ha “españoles”, i que l'única Espanya real, lliure i habitada per espanyols que 

parlaven espanyol que va existir, va ser la Confederació catalana-valenciana-mallorquina-aragonesa 

parlant català. Després de set segles de ser una NACIÓ-estat, durant 300 anys hem estat (no una 

“Nació sense estat”, com tramposament es diu, sinó) una NACIÓ-amb-estat-enemic-ocupant-

imposat, però molt aviat tornarem a ser una NACIÓ-estat (però no un ESTAT-nació). 

… quin és el “poder mesquí, provincial, gasiu, replegat sobre si mateix”? El poder català, basat 

en Constitucions i en els pactes entre els diferents actors socials, que aprenia les llengües parlades 

als territoris on arribava i que hi establia virregnats (Nàpols,...; Nova Espanya –aquella Espanya, i 

no la construïda a cops després de 1714-, Mèxic,...) i en el qual molts càrrecs es triaven per 

insaculació i per un any o, en tot cas, per uns pocs anys (per aquesta raó el 1714 el President de la 

Generalitat era el 121è), o el poder castellà, absolutista, dictatorial, amb el monolingüisme que el 

contínua caracteritzant i amb càrrecs designats règiament a dit (o posats a subhasta) i per a tota la 

vida, base de la corrupció social castellana que el 1714 van importar i van implantar al Principat de 

Catalunya les tropes castellanes i el “Decreto de Nueva Planta” de 1716? 

… qui té “por a confrontar-se amb els altres"? Nosaltres, habitant a banda i banda dels Pirineus i 

amb àmplies i visitades costes mediterrànies davant, o ells, vivint en l'aïllat altiplà (“9 meses de 

invierno y 3 de infierno”) i transformant “Santiago y cierra, España!” en “Santiago cierra España!”? 

La-camarilla-parasitaria-de-Madrid sap que som més forts nosaltres, encara bastant encegats però 

endurits per 300 anys de repressió i censura, i per 500 anys de traduccions i falsificacions de tot 

tipus, que ells, acostumats a 300 anys de reprimir i censurar, i a 500 anys d'exercir l’espoli 

sistemàtic del Principat i de tota la Nació Catalana no solament fiscal sinó històric, territorial, 

cultural, artístic i en tots els àmbits (veure el Web de l’Institut Nova Història: www.inh.cat) 

Lluís Botinas  

Barcelona, 1 de setembre de 2014 

 

*NOTA: Sembla ser que Javier Cercas va declarar dies més tard que el setmanari no havia estat 

fidedigne. 

http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488?ref=twhe
http://espresso.repubblica.it/visioni/cultura/2014/08/08/news/a-barcellona-con-javier-cercas-1.176488?ref=twhe
http://www.inh.cat/


Una anècdota molt reveladora: còm Cánovas del Castillo va definir als espanyols al 1876 
 

La Restauració de la Monarquía Borbònica (amb Alfonso XII) al 1874 (després de la I República, 1873-74, i 

fins la instauració de la II República, 1931-39), va exigir la redacció de una “Nueva Constitución Española”, la 

sisena des de “la Pepa” del 18121, i després de les de 1834, 1837, 1845 i 1869. Significativa i curta durada. 
 

Els juristes encarregats de redactar-la, al 1876 van trobar-se amb grans dificultats a l´hora de formular el 

capítol primer : “Son españoles …”. Efectivament, no sabíen què escriure en comptes dels punt suspensius. Es 

quedàven literalment... en suspens. Una i un altre volta, s´ancoràven a l´hora de definir què es aixó de “ser 

español” i, en conseqüència, quin era espanyol i quants entraríen a l´hora del recompte.  
 

Per a entendre que les dificultats que van tenir els “pares de la Constitució de 1876” no fa sinò 139 anys (en 

front als 3.000 o als 550 anys de suposada “españolidad”, que proclama amb rebombori la “parasitària 

camarilla de Madrid”, álies p-cM), no eren fútils, tans sols cal revisar la il.legal (ja que els contractes signats 

sota amenaça o coacció militar, son viciats d’origen i nuls de ple dret) però encara, i per poc, “Constitución 

Española de 1978” : de seguida es constata que, senzillament, no aborda aquesta qüestió tan punyent. Parteix 

de la ferma afirmació de la (no raonada però, això si, inqüestionable existència d’una –presumpta- “Nación 

Española”, i d’un suposat “pueblo español”, i establerta aquesta “inquebrantable unidad” comença a esmentar 

una serie de paraules meravelloses i “drets” que poc o res tenen a veure amb la realitat diària de la majoría dels 

“españoles y españolas”. Per estricte ordre d’aparició en escena : “justicia”, “libertad”, “seguridad”, 

“promover el bien de todos cuantos la integran”, “convivencia”, etc. La ficció es perllonga fins al final. 
 

Confesso que no l´havía tornat a tocar ni a tenir en compte des que la vaig llegir, abans de la votació, al 1978. 

Però no m´estranya que a Catalunya es votés favorablement i en major percentatge, doncs per a nosaltres, i 

després del feixuc i llarg exili, multitudinàries manifestacions, dures vagues, nombrosos detinguts, torturats i 

morts, etc., l´esmentat text significava (sense necessitat de estudiar-lo, ni de recordar que Franco era la 

perllongació i exacerbació d’una ocupació militar iniciada al 1714 i que segueix vigent) una millora després 

d’haver patit gairebé 40 anys la doble dictadura franquista : per republicans i per catalans. O, probablement 

sigui més cert, primer per catalans i després per republicans. És clar que tampoc em sorprén que els qui llavors 

es van oposar a “la Constitución del 1978” o els qui la van votar menys, ara siguin els seus grans defensors, 

enfront a la independència de Catalunya (i de qüalsevol que s´hi atreveixi). Però fins i tot per això, han de fer 

“trampa” i tergiversen el que diu “la Constitución del 1978”. El redactat original diu “La Constitución se 

fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los 

españoles”, però és pervertit en la seva aplicació actual transcrivint-lo com que “La indisoluble unidad de la 

Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, se fundamenta en la Constitución”. Queda 

clar que, sense necesitat d’entrar en la ridiculització que “los constitucionalistas” fan dels “muy 

constitucionales derechos a la vivienda, al trabajo, a la salud, etc.”, la p-cM ha de manipular descaradament la 

seva “Constitución” per a mantenir els límits del seu “coto de caza” i, amb ell, els seus privilegis. 
 

Tornant a l’anècdota reveladora del 1876: davant de les dificultats dels redactors a l´hora de concretar quelcom 

coherent a propòsit de “¿Quiénes son españoles?”, el president del “Gobierno”, Antonio Cánovas del Castillo 

(Málaga, 8 de febrer del 1828, assasinat al balneari de Santa Águeda, Mondragón, Guipúscoa, el 8 d’agost del 

1897), exclamà cáusticament : “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”. 
 

La formulació és especialment significativa provenint d’un andalús, es a dir, d’un membre d’un dels 

successius pobles assimilats per la p-cM utilizant: primer, el seu “Reino de Castilla”; després la seva influència 

sobre la Cort (que no la “capital”) de la Monarquia Hispànica Composta (que no “España”) instal·lada el 1561 

per Felipe-II-de-Castilla, dit “el Prudente”, a un ”coto de caza” anomenat Madrid (a Toledo, a Burgos, a Ávila, 

a Salamanca, a León, a Valladolid,… el rei hauría hagut de negociar amb els grups de poder i els seus 

interessos ja establerts, cosa no massa “prudent” per a l’absolutisme); i, finalment, des de 1714, el seu “Estado 

Español” (per cert, negació de la Monarquía Hispánica iniciada pels tan manipulats “Reyes Católicos”). 
 

El coherent sería : “Els únics ‘españoles’ són els ‘estadoespañoles’”, és a dir, els qui, conscientment o no, 

están sotmesos a l’“Estado Español”, doblement il.legal de naixement. 
 

Barcelona, 11 de abril del 2015 Lluís Botinas   
 

                                                      
1 A aclarir si hom ha de considerar primera Constitució Espanyola la Constitució de Baiona de 1808 establerta pels Bonaparte, ja que en 
realitat no va haver-hi invasió francesa sinò que els Borbón abdicàren en Napoleó el 1808, i aquest els va reconèixer de nou el 1813.  



Catalunya va ser un Estat independent 

fins el 10 de setembre de 1714. 
 

I volem RECUPERAR LA LLIBERTAT 
 

 

No, Blai, em sembla que l’invent de l’“autonomia” és molt recent (a precisar). També jo em 

creia la pel·lícula que ens han explicat sobre els “Reyes Católicos”. Cal anar recuperant 

l’autèntica història de la Nació Catalana. 

 

El Principat de Catalunya va tenir dret, constitucions, formes de govern (insaculació, etc.), 

moneda, exèrcit, ambaixadors,..., propis fins l’11 de Setembre de 1714, i és decisiu saber que 

eren QUALITATIVAMENT diferents dels castellans. Un exemple: qui ja era Rei de Castella 

només era susceptible de ser acceptat com a candidat a ser Rei de Catalunya si prèviament 

jurava respectar i complir les Constitucions Catalanes; i cas de trencar aquest jurament, deixava 

de ser considerat Rei del Principat (com va passar amb Felipe-V-de-Castilla, que només va ser 

Felip-IV-de-Catalunya entre 1702 i 1705). Un altre exemple: a la dita “Guerra de Sucesión”, els 

ambaixadors catalans pacten amb Anglaterra mentre els ambaixadors castellans pactaven amb 

França. I un altre exemple potser encara més important: el Dret Català era de baix cap a munt, 

dels costums de la gent cap a les Corts, mentre que el Dret Castellà era de dalt cap a baix, “del 

Rey al pueblo”; expressions del tipus “El Rey es la ley” o “¿Qué es ley? Lo que manda el Rey” 

eren ABSOLUTAMENT IMPENSABLES al Principat... i a tota la Nació Catalana. 

 

Considero que les conclusions adequades són: 1) fins el 10 de setembre de 1714, el Principat de 

Catalunya va ser un estat independent; 2) l’“Estado Español” es comença a construir sobre 

l’anorreament de l’Estat Català després de 1714; 3) per tant, és absolutament fals que “El Reino 

de España tiene más de cinco siglos de historia” ja que no és la continuació de la “Monarquia 

Hispànica Composta” constituïda el 1479 sinó la seva destrucció; 4) ja només per aquesta raó, 

l’“Estado Español” és il·legal de naixement; 5) també és il·legal perquè es fonamenta en “el 

derecho de conquista”, no reconegut enlloc com a font de dret; 5) és un greu error parlar 

nosaltres de “secessió”, “separació”, “segregació”, “marxem”, “sortim”, etc.; els que se’n tenen 

que anar són els invasors de fa tres segles, que continuen ocupant la Nació Catalana; 6) també 

és un greu error anomenar-los “Unionistas” enlloc de “Perpetuadores del sometimiento y 

genocidio de los catalanes”; 7) es tracta de RECUPERAR LA LLIBERTAT, i la independència 

només és un mitjà per a aconseguir-ho; 8) Catalunya no serà “un NOU estat d’Europa” sinó 

“DE nou, un estat d’Europa”; 9)... 

 

El llibre DELENDA EST HISPANIA. Tot allò que Espanya ens amaga sobre la independència 

de Catalunya (Albert Pont, 2012, Viena Edicions) proporciona molts elements en aquest sentit. 

 

Lluís Botinas, 18/12/2015 a les 11:55 

 

Comentari fet i penjat a l’article Manipular un salmó en circumstàncies sospitoses, 

de Germà Capdevila, al diari digital Nació Digital el 17/12/2015 

 

http://www.naciodigital.cat/opinio/12165/manipular/salmo/circumstancies/sospitoses 

http://www.naciodigital.cat/opinio/autor/2050/germa/capdevila
http://www.naciodigital.cat/opinio/12165/manipular/salmo/circumstancies/sospitoses


                                          LA GOTA CATALANA 
 

 

“Nació Catalana” millor que “Països Catalans” 
 

Parlar de “Països Catalans” reflexa una reacció combativa i benintencionada da-

vant al fet que, amb la genocida repressió desencadenada des de 1714 pel naixent 

“Estado Español” i incrementada amb Franco (1936-1975), s’havia perdut casi to-

talment la consciència de “Nació Catalana”. Però llegint el que segueix, sembla 

clar que cal recuperar l’expressió històrica “NACIÓ CATALANA”. En efecte,  

LA NACIÓ CATALANA ESTÀ CLARAMENT DEFINIDA A LES CONS-

TITUCIONS CATALANES QUE ELS DOS CANDIDATS A LA CORONA 

DE LA MONARQUIA HISPÀNICA (Guerra de Successió de 1700 a 1713,  

NO a 1714) VAREN JURAR QUE RESPECTARIEN I QUE COMPLIRIEN.  

Tan a les Constitucions Catalanes de 1702 com a les de 1706 es defineix la Nació 

Catalana de manera clara i contundent: 

*1702: Felipe-V-de-Castilla jura respectar i complir les Constitucions Catalanes    

(i així passa a ser també Felip-IV-de-Catalunya) on s’afirma:          

«La Nació catalana és la reunió dels pobles que parlen l’idioma català. El seu 

territori comprèn Catalunya amb els comtats del Rosselló i de la Cerdanya,   

el Regne de València i el Regne de Mallorca (...) Els tres pobles que formen   

la Nació catalana tenen una Constitució política pròpia i estan federats entre 

sí i amb el Regne d’Aragó. Catalunya és l’Estat polític format, dintre de la 

Confederació, pels catalans del Principat i dels comtats del Rosselló              

i la Cerdanya. El Principat de Catalunya és lliure i independent”. 

*1706: l’arxiduc Carles d’Àustria jura respectar i complir les Constitucions Cata-

lanes (i així passa a ser Carles-III-de-Catalunya), que a més afegeixen (capítol 61):       

“Limita Catalunya al Nord per Salses i a ponent pel Cinca”. 

Junt a altres elements a recuperar, en el camí per ser aviat (no un NOU sinó) DE 

NOU un poble/país/nació/estat d’Europa i del món, considero que cal recobrar i 

difondre el concepte “Nació Catalana” per l’enorme pes (històric i de tot tipus) que 

té. Per això no es gens estrany que des de fa 301 anys l’“Estado Español” comen-

çat a construir després de l’11 de setembre de 1714, actuï conscientment amb tots 

els seus mitjans per eradicar-lo i que, amb aquest objectiu, entre d’altres “coses” 

fomenti la divisió i l’enfrontament sistemàtic entre sí de les poblacions que con-

formàvem la “Nació Catalana”. 
 

Barcelona, 15 de juliol de 2015 (retocada el 150722) 
 

Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>  https://lagotacatalana.wordpress.com/ 



RECUPERAR LA LLIBERTAT 
 

REORIENTAR EL PROCÉS PER A REFORÇAR-LO I GUANYAR 
(a dins, entre els “estadoespañoles” o no-catalans, i a fora, internacionalment) 

I PER A NO PASSAR DEL GENOCIDI AL SUÏCIDI 
 

ESQUEMA (desenvolupat a continuació en dues pàgines... i a ampliar en un llibret) 
 

A) PREVIS 
 

B) Posar en el centre: RECUPERAR LA NOSTRE LLIBERTAT 
 

C) Punts clau: RECOBRAR LLIBERTAT – BLOQUEJAR GENOCIDI – EVITAR SUICIDI 
 

D) Aquesta ORIENTACIÓ permet:  
D-1) respondre contundentment: els dos temes claus d’atac contra el procés, les dues acusacions  
més importants contra l’Artur Mas, i una trampa per a tots els catalans 
D-2) restablir la continuïtat de la nostre Història  
D-3) detectar i acabar amb les conseqüències de 301 anys de Síndrome d’Estocolm o de no ser lliures 
D-4) comprendre que la Constitució de Catalunya, DE NOU Estat d’Europa, no pot ser Dret Castellà escrit  
en català (a més, en un català cada cop més dialecte del castellà: lèxic, estructura de les frases, dites) 
i D-5) construir una SOCIETAT (no només Catalana, que ja és un canvi qualitatiu sinó) EN LA QUE PAGUI LA PENA 
VIURE-HI implica molts més canvis qualitatius (alguns, ràpids i gratuïts).  
 

E) EPÍLEG 
* * * 

A) PREVIS: 1) Cal tenir clar que estem on estem perquè l’“Estado Español” no pot moure tancs ni 

avions (per tant, no poden executar allò de “Hay que bombardear Barcelona cada 50 años” –en realitat, 

menys-); i 2) Em mou la veritat, la recerca de la veritat, l'aproximació a la veritat al màxim possible,  

i això en tots els camps. Per tant, també en tot el relacionat amb Catalunya i amb el seu actual procés. 
 

B) Posar en el centre: RECUPERAR LA NOSTRE LLIBERTAT 
 

Parlar (casi) únicament d’INDEPENDÈNCIA provoca una confusió de gravíssimes conseqüències: dóna a 

entendre que “Cuatro provincias españolas, descontentas por el trato fiscal recibido, quieren marcharse  

rompiendo su Estado matriz: el democrático y antiquísimo Reino de España”. Però no som uns iguals de 

sempre que ara se’n van, sinó uns diferents fins 1714 que volem recuperar la llibertat. Això deixa clar que no 

és només una qüestió política ni, encara menys, econòmica, sinó vital i de dignitat: volem ser el que som: un 

poble qualitativament diferent al castellà... si encara ens en recordem, després de 301 anys de sotmetiment! 

És il·lustratiu imaginar-se què li passaria a un castellà que de sobte visqués 12 hores com vivim els catalans 

avui: o embogiria o es suïcidava o començaria a matar o, el mínim-mínim-mínim, seria independentista. 

 

C) Punts clau: RECOBRAR LLIBERTAT–BLOQUEJAR GENOCIDI–EVITAR SUÏCIDI 
 

ARA NO SOM LLIURES (en contra del que Artur Mas i d’altres van dir en campanya) i malgrat que quasi 

tothom ho faci veure cada dia. Els catalans vam ser el poble MÉS LLIURE durant cinc o més segles, i VO-

LEM RECUPERAR LA LLIBERTAT que ens va ser arrabassada fa 301 anys. La pregunta decisiva a fer 

arreu per a que tothom entengui de què va la cosa: “Els que manen a Madrid/Estado-Español: PER QUÈ 

NO CELEBREN L’11 DE SETEMBRE?”. El “Reino de Castilla” (amb l’imprescindible ajut del de França) 

va destruir l’Estat Català el 1714 i amb això va començar a construir l’“Estado Español” mitjançant un GE-

NOCIDI contra la Nació Catalana que no ha aconseguit el nostre EXTERMINI (genocidi preparat des d’un 

segle o més abans, i que avui també amaga casi tothom). Cal tenir clar que l’“ESTADO ESPAÑOL” ÉS 

DOS COPS IL·LEGAL DE NAIXEMENT: perquè destrueix la Monarquia composta de 1479-1714, i per-

què es basa en “el derecho de conquista”. Corol·laris: l'“ESTADO ESPAÑOL” ÉS IRREFORMABLE i NO 

SAP QUÈ ÉS PIETAT. Però caldrà impedir que evitar el genocidi castellà no porti al nostre propi SUICIDI: 

que el nou Govern Català reforci la forma de vida destructiva que fa que, p. ex., ja siguem el poble més estèril. 

https://lagotacatalana.wordpress.com/acerca-de/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/10-150831-es-la-dignidad-estc3bapido-pdf.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-2/
https://lagotacatalana.wordpress.com/lo-sentimos-no-esta-habilitado-el-idioma-catalan/
https://lagotacatalana.wordpress.com/lo-sentimos-no-esta-habilitado-el-idioma-catalan/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/09/29/razones-de-que-el-27s-el-independentismo-solo-ganase-por-escanos-y-no-aplastantemente/
https://lagotacatalana.wordpress.com/enganos-que-en-realidad-esconden-el-gran-enga-no/
https://lagotacatalana.wordpress.com/enganos-que-en-realidad-esconden-el-gran-enga-no/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0-francisco-elc3adas-de-tejada-citas-sobre-constituciones-catalanas.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/09/17/por-que-no-celebran-el-11-de-septiembre/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/09/17/por-que-no-celebran-el-11-de-septiembre/
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/el-pp-tiene-razon-cataluna-no-es-escocia/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-150321-cataluc3b1a-derrotada-suso-de-toro-pdf.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-150321-cataluc3b1a-derrotada-suso-de-toro-pdf.pdf


D) Aquesta ORIENTACIÓ permet:   
 

D.1.-respondre contundentment: els dos temes claus d’atac contra 
 

A) el procés: ‘CATALUÑA NUNCA FUE’ i ‘MARCHARSE ROMPIENDO SIGLOS DE UNIÓN’ 

A.1) Si “Cataluña nunca existió como entidad política independiente”, per què ens van haver de vèncer mili-

tarment i imposar una repressió brutal? I això NO dins de la “Guerra de Sucesión” sinó DESPRÉS, en la 

Guerra dels Catalans per conservar la llibertat. Si vam ser els darrers en caure és perquè érem els més forts. 

A.2) Nosaltres no marxem ni ens separem ni ens en anem, sinó que continuem on érem; els que se’n tenen 

que anar són els que van ocupar-nos. I la “unión entre el Estado Español y Cataluña” és la unió que hi ha 

entre un penyal que cau i el pagès que esclafa, i estem encara “juntos” com junts estan els presoners i els 

guardians que els mantenen presos. I que qui vulgui continuar sent opressor i tenir-nos sotmesos, que ho 

digui obertament (però res de “todos libres e iguales”); i que quedi clar quan parlen en castellà (al Parlament, 

per ex.) que actuen com a vencedors que apliquen la seva força genocida i reforcen la por que ens han infós. 
 

B) també els dos temes claus d’atac contra Artur Mas: CORRUPCIÓ i RETALLADES 

B.1.-CORRUPCIÓ: el “Reino de Castilla” la va introduir el 1714 ja que A CATALUNYA NO HI HAVIA 

CORRUPCIÓ SOCIAL perquè la insaculació n’era un antídot (per això és el 129è!!!). La corrupció social és 

la forma de govern del “Estado Español” des de 1714, com ja ho era del “Reino de Castilla” i assimilats. 

B.2.-RETALLADES: imposades per l’espoli fiscal. Insistir: cada dia surt un AVE amb 21 a 42 milions €. 
 

C) i una trampa per tots els catalans: “EL RESPETO A LA LEGISLACIÓN VIGENTE, en especial a 

la Constitución de 1978 que estableció el mejor periodo de libertad y el mayor autogobierno que Cataluña 

nunca ha conocido”. En realitat, “la legislación del Reino de España” no és legal a Catalunya. A més de per-

què l’“Estado Español” és doblement il·legal, perquè la Constitució de 1978 és il·legal en sí mateixa ja que 

“Els contractes signats sota amenaça o coacció (((en aquest cas, sobretot militar))) són viciats d'origen i nuls 

de ple dret ". Però encara hi ha una raó qualitativa més: a Catalunya només són legals les lleis aprovades per 

les Corts Catalanes; per tant, només és legal el Dret Català i no cap dret d’una potència enemiga invasora. 
 

D.2.- restablir la continuïtat de la nostre Història: és un greu error formular “Catalunya nou estat d’Europa” 

enlloc de “Catalunya DE nou estat d’Europa” ja que vam ser el primer i el més poderós durant segles. 
 

D.3.- detectar i acabar amb les conseqüències de 301 anys de Síndrome d’Estocolm o de no ser lliures 

3.1.- conèixer i recuperar no només la nostre vertadera Història sinó ELS CONTINGUTS PROPIS DEL 

PRINCIPAT DE CATALUNYA I DE LA NACIÓ CATALANA. 

3.2.- El Dret Català i les nostres Formes de Govern (tan a nosaltres mateixos com a les nombroses nacions de 

l’Imperi Universal Català, el primer imperi mundial europeu) eren qualitativament diferents dels castellans. 
 

D.4.- comprendre que la Constitució de Catalunya DE NOU Estat d’Europa no pot ser Dret Castellà 

escrit en català (com són les actuals propostes) sinó la DEVOLUCIÓ de les Constitucions Catalanes 

aprovades a les Corts de 1706... actualitzades en els punts i aspectes que calgui (com feia cada genera-

ció). I amb una Introducció on s’expliqui que les Constitucions Catalanes es basen en, i defensen, la con-

catenació VIDA-LLIBERTAT–VERITAT–PLURALITAT–DIFERÈNCIA–PACTE/CONSENS 
 

D.5.- construir una SOCIETAT (no només Catalana, que ja és un canvi qualitatiu, sinó) EN LA QUE 

PAGUI LA PENA VIURE implica molts més canvis qualitatius (no seguir la inèrcia destructiva actual) 

---és qualitativament buit això de “Una Catalunya millor” o “Una Catalunya més lliure, més neta, més justa”. 

---si no abordem profundament A QUINA SOCIETAT VIURE?, els nous Governs de Catalunya acabaran 

amb els catalans en dues generacions (quan els castellans no han aconseguit fer-ho en 12 generacions). 

---són SILENCIATS (i sovint perseguits) molts recursos gratuïts o barats que millorarien ràpidament 

la vida-i-salut de la població, i en canvi, es promociona una forma de vida que és font de malaltia i de mala 

mort (de fet, cada dia s’està torturant a molts catalans en els hospitals i en altres espais de la vida “normal”). 

Ho reflectiria completar INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS amb EXCLUSIVAMENT OFICIALIS-

TES, I PERSECUTOR DE QUALSEVOL ALTRES ESTUDIS... PER CATALANS QUE SIGUIN! 
 

E) EPÍLEG: Quina sort per Artur Mas que sigui CAÇA MAJOR! Jo (i d’altres) només sóc (som) Caça Me-

nor... i pot ser que Artur Mas estigui entre els caçadors. En tot cas, impulso incondicionalment la lliber-

tat/independència de Catalunya. Però cal preparar ara com gestionar els enfrontaments post-independència. 
 

Barcelona, 151109     Lluís Botinas     https://lagotacatalana.wordpress.com/      lagotacatalana@gmail.com   
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Parlar d’independència amaga  

que estem sotmesos des de 1714  

i que volem tornar a ser lliures ara 
 
És totalment diferent parlar d’INDEPENDÈNCIA que dir que VOLEM RECUPE-

RAR LA LLIBERTAT que ens va ser arrabassada el 1714. 

 

Situar-ho com “independència” fa creure que, entre persones que estan en igualtat de 

condicions, n’hi ha unes que, per raons bàsicament econòmiques i polítiques, decidei-

xen ser “independentistes”, mentre que unes altres decideixen ser “no-independen-

tistes”  o “anti-independentistes” al mateix nivell que les “independentistes”. Parlant 

d’independència sembla que es tracta d’una disputa econòmica-política entre iguals. 

 

PERÒ AIXÒ ÉS TOTALMENT FALS. Des de 1714, uns estem sotmesos perquè vam 

perdre i per això el Principat de Catalunya va ser destruït i va desaparèixer dels ma-

pes, i altres van guanyar (però ho amaguen: “Oigan, perdonen, Ustedes ¿por qué no 

celebran el 11 de setiembre?”) i van construir “el Estado Español”, i des d’aleshores 

controlen les nostres vides, és a dir, ens mantenen presoners. 

 

Afirmar obertament que ARA VOLEM RECUPERAR LA NOSTRA LLIBERTAT 

obliga, a qui estigui en contra, a afirmar –en català o en castellà o en anglès- que vol 

que continuem subjugats i que desitja que culmini el genocidi del poble català. Però 

s’ha acabat el parany “Todos libres e iguales”! 

 

—La distinció “Independència” – “Llibertat” no és una qüestió de paraules sinó de 

continguts profunds, qualitatius, decisius. 

 

—La independència és un mitjà, no un objectiu. En canvi, TORNAR A SER LLIU-

RES implica ser independents: si de nou som lliures, deixem de ser dependents i tor-

nem a ser independents, però això serà una conseqüència i no pas la finalitat. 

 

—La imatge que projecta parlar d’independència és que “cuatro provincias españolas, 

descontentas con el trato fiscal que reciben, quieren marcharse rompiendo la unidad 

de España y terminando con 550 años de convivencia”. Però la veritat es que totes i 

cada una d’aquestes paraules son rotundament falses. 

 

—No és per casualitat que molts independentistes fan els greus error 1) de proclamar 

–fins i tot amb fúria- “Marxem!” (quan són ells, els invasors, els que han de marxar); 

2) d’anomenar “Unionistes” als que no només estan en contra la nostre llibertat sinó 

que són ells els que ens mantenen presos i ens estan genocidant; 3) criden “Catalunya 

nou Estat d’Europa!” enlloc de “Catalunya, DE nou Estat d’Europa!”; 4)… 

 

—I molt més. 

 

Lluís Botinas, 12-juliol-2016   lagotacatalana@gmail.com   www.lagotacatalana.cat 
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IMPULSAR INCONDICIONALMENT 

LA LLIBERTAT DE CATALUNYA. 
 

Formar arreu NUCLIS ferms en aquesta línia.  
 
Després de dos mesos de “O Mas o març” entrem en una setmana de “Ni Mas ni març” que probablement 

desembocarà en un “Març amb Mas” que portarà a... no sé quins resultats. Però no m’importa gaire pre-

veure que passi ara o quins puguin ser els resultats en cas d’eleccions ja que poc –per no dir gens- canvia-

ran ni la meva actuació ni la meva proposta d’actuació oberta a tothom que la vulgui escoltar (bé, llegir, 

en aquest cas): IMPULSAR INCONDICIONALMENT LA LLIBERTAT DE CATALUNYA.  
 

Què significa això? Doncs que IMPULSO INCONDICIONALMENT que Catalunya RECUPERI LA 

LLIBERTAT respecte de la parasitària-camarilla-de-Madrid/Estado-Español (p-cM/EE). Per què dic IN-

CONDICIONALMENT? Perquè no poso condicions a En Mas... però tampoc a En Jonqueres... ni a la 

CUP... donat que les seves respectives propostes de societat són similars entre elles, i les tres són qualita-

tivament diferents de la societat en la que vull viure. Puc posar condicions a qui està més o menys d’acord 

en el mateix camí a recórrer per arribar on vull anar, però no puc posar condicions a qui va en una altra 

orientació cap a un altre lloc. Per què dic IMPULSO? Perquè jo actuo cada dia per aconseguir la societat 

en que m’agradaria viure-hi i que –per ara- és molt minoritària. Per què dic IMPULSO INCONDICIO-

NALMENT? Perquè malgrat que jo desitjo molts més canvis qualitatius, no en poso cap ni un dels canvis 

que vull –ni el més senzill i suau- com a condició prèvia per ACONSEGUIR ACABAR COM ABANS 

MILLOR: 1) amb la dependència imposada per la p-cM/EE fa més de tres segles amb una ocupació i 

repressió terribles; i 2) amb el que tan els capitostos d’allà com els subcapitostos d’aquí amaguen: que 

ESTEM SENT GENOCIDATS DES DE 1714 i que EL GENOCIDI ESTÀ AVANÇANT CADA DIA. I 

valoro –també en nom de tots els meus avantpassats que vaig conèixer- que recuperar la llibertat respecte 

de la p-cM/EE és un fet que per si sol significa un canvi qualitatiu molt important pel qual paga la pena 

actuar. Aquesta actitud meva –i que proposo als demés- implica que, mentre vaig actuant diàriament per 

A) donar a conèixer els continguts que desitjo, i per B) guanyar força social a fi d’aconseguir-los, en cada 

moment que calgui prendré posició davant de la manera concreta com es plantegi el camí cap a la llibertat 

de Catalunya respecte de la p-cM/EE. Aquesta manera concreta no depèn –per ara- de mi (per cert, lector, 

si pots establir-me un pont amb algú dels que influeixen, t’estic enormement agraït). Per tant, el meu im-

pulsar incondicionalment es va concretar el 27S en haver de votar una de les dues candidatures que es 

declaraven independentistes. I el concreto cada dia en les meves converses, escrits, decisions, actitud vi-

tal, etc. I el concretaré el març segons la manera determinada en què arribin les eleccions... si arriben.  
 

En l’actual “procés en marxa”, aquest enfocament es tradueix, per exemple, en que:  
 

---no parlo d’“independència” ja que la independència no és un fi sinó un mitjà. Parlo de RECUPERAR 

LA LLIBERTAT que ens va ser arrabassada militarment i brutal fa 301 anys. I està clar que per tornar a 

ser lliures hem de deixar de ser dependents, i per això cal assolir de nou la independència. 
 

---considero que no dir obertament que VOLEM RECUPERAR LA NOSTRE LLIBERTAT és la raó 

qualitativa que explica que el 27S no guanyéssim per majoria absoluta. I afegeixo que no entenc com es 

silencien fins i tot les raons quantitatives (amenaces i manipulacions de tot tipus, sabotatge del vot exteri-

or –començant pel dels catalans que viuen al ‘Reino de España’-,...) que també van incidir-hi.  
 

---“eixamplar la base social” és l’argument que utilitzen tan Junts-pel-Sí com la CUP per fer-se la guitza 

els uns als altres en general, i, molt en particular per reivindicar o per rebutjar L’Artur Mas. Però situen la 

disputa en un terreny quantitatiu, econòmic o sòcio-economicista. La negativa de la CUP es basa en dos 

adjectius (per no dir “pecats”) que han engiponat a En Mas, “corrupte” i “retallador”, que considero que-

den molt-molt-molt relativitzats (per no dir “perdonats”) si es situen en una perspectiva històrica i política 

més àmplia. Sobre “Mas-corrupte”: la corrupció la va portar i imposar “el Reino de Castilla” el 1714 al 
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https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/12/29/recuperar-la-libertad/
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https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/10/07/situar-mas-y-el-proceso-en-una-perspectiva-historica-mas-amplia/


Principat de Catalunya (o el 1707-1715 a tota la Nació Catalana) ja que AQUÍ NO EXISTIA CORRUP-

CIÓ SOCIAL puix que la insaculació era un antídot contra la corrupció. La corrupció social és la forma 

de govern sistemàtica de la p-cM/EEI a tot arreu on domina, i lògicament també ha impregnat la Genera-

litat que va ser creada pel “Real Decreto 382/1977” justament per ser part del “Estado-Español en territo-

rio catalán”. Però En Mas ha fet en pocs anys que la Generalitat estigui molt ben posicionada en els ràn-

quings mundials de transparència. Sobre “Mas-retallador”: si com a conseqüència del sotmetiment fins 

ara a la p-cM /EE no sortissin cada any entre 7 i 16 mil milions d’euros (de 20 a 44 diaris: ¿en quants dies 

es pagarien els 330 milions del deute a les farmàcies, o es cobririen els 270 del “pla de xoc”?) de Catalu-

nya cap a Madrid, En Mas no hauria hagut d’haver fet retallades (com no les ha fetes L’Urkullu a Euska-

di) encara que segurament l’actuació d’En Mas hauria estat igualment influïda per la seva ideologia... 
 

---la meva proposta per “eixamplar la base social” és comprendre primer les arrels del conflicte en marxa 

i a continuació explicar massivament l’abast enorme i profund del que estem fent els catalans. I proposo 

dues preguntes que considero claus. Una per fer aquí: SOM LLIURES ELS CATALANS? Cada dia pa-

tim nombrosos exemples i proves que ELS CATALANS NO SOM LLIURES i, en canvi, estem tan ge-

nocidats que no en som ni conscients... i ni tan sols volem fer-nos la pregunta (i jo mateix encara he 

d’escriure sobre això... i sobre la manca d’autoestima que ens ha produït tres segles d’opressió... i sobre 

l’excés d’autoodi que aquest sotmetiment secular genera, un autoodi del qual L’Albert Rivera és ara pro-

bablement l’exemple més públic i conegut a tot el “Reino de España”,... i sobre etc.). I la segona pregunta 

cal fer-la constantment a la p-cm/EE i als seus representants, col·laboradors i aliats aquí... i als seus vo-

tants i seguidors d’allà i d’aquí: USTEDES, ¿POR QUÉ NO CELEBRAN EL 11 DE SETEMBRE? 
 

---amb aquest enfocament, la delimitació (l’autèntica “línia vermella”) és nítida: A FAVOR O EN CON-

TRA DE LA LLIBERTAT DE CATALUNYA. Dit d’una altra manera: o bé ES VOL QUE CATALU-

NYA RECUPERI LA LLIBERTAT, o bé ES VOL QUE CATALUNYA CONTINUÏ SOTMESA-A 

/GENOCIDADA-PER L’“ESTADO-ESPAÑOL”. Cal aconseguir que els opressors/genocides de Catalu-

nya es vegin obligats a reconèixer públicament que ho són, i que hagin de decidir obertament davant de 

tothom si volen o no continuar sent-ne. Però no podem permetre que els opressors/genocides s’amaguin i 

que es presentin allà i aquí com –i que a més també aquí molts els anomenin- “Unionistas”, “Constitucio-

nalistas”, “Conciudadanos”, “Compatriotas”, “Españoles todos”, “Paisanos”, “Vecinos”, “Solidarios”, 

“Todos libres e iguales”,… I que, a més, ens titllin de “Separatistas”, “Secesionistas”, “Segregacionistas”, 

“Rompedores de la unidad multisecular de España” (unitat que MAI ha existit), etc. I que molts aquí ho 

interioritzin i se’n facin ressò utilitzant expressions del tipus: “Marxem”, “Ens en anem”, “Fugim-ne”,…, 

quan són ells els invasors/ocupants/genocides i per tant són ells els que han de fotre el camp. 
 

---comprendre que l’“Estado-Español” es construeix a partir de 1714 anorreant la llibertat de Catalunya (i 

ja abans la d’altres pobles/nacions) té quatre conseqüències clau: 1) el Principat de Catalunya va ser un 

estat independent fins el 10 de setembre de 1714 (més conseqüències s’enuncien a l’articlet aquí enllaçat); 

2) l’“Estado-Español” va néixer i es va construir com una presó de nacions; 3) l’“Estado-Español” no sap 

què és pietat; i 4) l’“Estado-Español” és intrínsecament irreformable (tota “tercera via” honesta, es a dir, 

que no sigui conscientment una trampa malintencionada, neix morta i no te cap viabilitat) 
 

---que Barcelona (amb ajut del que quedava lliure de la Nació Catalana) suportés un setge de 414 dies en 

la Guerra dels Catalans (1713-14, un cop acabada ja la Guerra de Successió de 1700 a 1713) troba la seva 

explicació en que els catalans d’aleshores sabien molt bé que eren el poble més lliure d’Europa, llibertat 

que el Dret Català recollia, que les Corts formalitzaven en les Constitucions Catalanes que (aproximada-

ment) cada generació havia anat renovant fins 1706, i que les Formes de Govern Catalanes aplicaven. 

Estic aprenent d’independentistes veterans (jo soc veterà en altres temes, però fa només quatre anys que 

em vaig adonar que m’havia deixat gravar en el subconscient la impossibilitat que Catalunya tornés a ser 

lliure) que el Principat de Catalunya i la Nació Catalana eren molt especials, i que la nostre concepció del 

món i la forma de viure, i el dret, les lleis, el govern, etc. que se’n deriven, eren qualitativament diferent 

de les castellanes. I vull, tan personalment com col·lectivament, conèixer-les i recuperar-les. En aquest 

sentit, cal difondre els segons de la gravació en la qual la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va 

mostrar la portada de les Constitucions Catalanes de 1706 a la sessió inaugural de la legislatura el 26 

d’octubre i va dir: “Aquestes són les darreres Constitucions Catalanes que vam tenir i ara volem recupe-

rar-les. (...) Fem un país lliure, ple de ciutadans lliures. Que siguem nosaltres el model a seguir”.  
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---es més: la manera com es va produir l’anorreament del Principat de Catalunya i les negociacions del 

Tractat d’Utrecht que culminen en la signatura per part de Felipe-V-de-Castilla  del Tractat de Viena de 

1725, permeten afirmar que LES CONSTITUCIONS CATALANES VIGENTS EL 1714 CONTINUEN 

ESSENT-HO ENCARA ARA I, PER TANT, CONSIDERO QUE DEL QUE ES TRACTA ÉS DE 

VEURE COM APLICAR-LES. 
 

---haurem avançat enormement cap a RECUPERAR LA LLIBERTAT el dia en què la resposta a tots els 

actuals (i als que entrin) representants de la p-cM/EE -sigui en versions més dures o menys dures, i d’allà 

o d’aquí- quan, amenaçant, comminen a “cumplir la Constitución de 1978”, a “respetar la legislación 

vigente”, etc., sigui: "Tot això és Dret Castellà i s'ho poden aplicar a Vostès si així ho volen. Però nosal-

tres tenim el nostre propi i mil·lenari Dret Català qualitativament diferent del seu, i és per aquest dret que 

ens regim. A més, perquè una llei existeixi a Catalunya, ha de ser aprovada per les Corts Catalanes i, en 

conseqüència, totes les lleis castellanas/estado-españolas imposades violentament a partir de 1714 són 

il·legals a Catalunya. Quan ara marxin definitivament de Catalunya, no oblidin emportar-se-les totes”. 
 

---aquesta perspectiva històrica de tres segles (com a mínim; cal veure com anar incloent-hi els “desco-

briments” del Institut Nova Història http://www.inh.cat/ i d’altres, i fins i tot els de L’Anatoly Fomenko i 

el seu equip, que encara poden proporcionar més elements al llarg de bastants més segles... que potser no 

resultin gens fàcil d’enquibir) permet: 1) ordenar-nos nosaltres en el temps i en l’espai, i contribuir a reo-

rientar el “procés”; 2) anar fent que el curt-terminisme imperant s’estengui tan cap enrere (que acostuma a 

situar-se en la negociació de l’Estatut de 2006 i que en la majoria dels millors casos arriba fins al fran-

quisme), com cap endavant (DUI, 18 mesos, properes eleccions aquí i/o allà,...); 3) aconseguir que la greu 

muntanya Franco (1939-1975 o, fins i tot, si 1936-2016) no impedeixi veure la molt més terrible serralada 

Felipe-V (1714-2016); 4) ajudar a entendre la força i la vitalitat del poble català que malgrat tres segles de 

genocidi, segueix viu, i que malgrat el fre en tots els àmbits d’activitat nacional que això ha significat, 

Catalunya i la Nació Catalana continuen sent el motor econòmic, cultural, artístic, esportiu, etc., de 

l’“Estado-Español”; 5) situar millor el pròxim Estat Català DE NOU (no “nou”!) a Europa i al món; 6)... 
 

---etc.  
 

Per acabar, una proposta o una invitació a CONSTITUIR A TOT ARREU NUCLIS QUE PARLIN-

I-ACTUIN CLAR I CATALÀ amb aquests CONTINGUTS... i amb d’altres a aprendre-i-adoptar. 
 

Per petits que siguin inicialment, considero clau que es formin arreu nuclis que formulin obertament i 

coherent tot això, i més, i que tinguin com eixos aquestes dues qüestions decisives: 
 

---que des de 1714 s’està executant un GENOCIDI que avança cada dia (dos exemples: als patis de 

casi tots els col·legis de Catalunya –fins i tot de Girona- actualment els nens juguen en llengua castellana 

mentre que als anys cinquanta, jugàvem en català; i si un castellà visqués de sobte 12 hores como avui 

vivim els catalans, o es suïcidava o començaria a matar invasors o com a mínim-mínim-mínim-mínim-

mínim es faria radicalment independentista), i que l’única manera de frenar aquest genocidi és que els 

catalans ens tornem a organitzar como NACIÓ-estat i deixem de patir l’ESTAT-nació basat a Madrid. 
 

---i evitar que impedir aquest genocidi ens porti al SUÏCIDI com a poble. Un aspecte (n’hi ha molts 

més!!) d’aquest risc seria que per la Catalunya independent s’adoptés una Constitució del tipus de les 

varies que han preparat diferents equips (la més coneguda és la del jutge Santiago Vidal, a qui en tot cas 

cal defendre de la repressió de l’“Estado-Español”). Per què? Doncs perquè aquests “Projectes de Consti-

tució per a la Catalunya Independent” en realitat són Dret Castellà... això sí, redactat en català. Resulta 

que el genocidi ha avançat tant que no només la majoria de catalans –fins i tot dels independentistes- no 

s’adonen que ELS CATALANS NO SOM LLIURES, sinó que hem fet nostre el Dret dels genocides i, en 

conseqüència, la comprensió castellana de la societat i del món que el dret implica. Ull!, Perill de suïcidi! 
 

Lector: si estàs disposat a constituir un nucli amb aquests continguts (o millors), escriu-me, ho parlem i 

organitzem activitats. I si saps que se n’estigui formant algun altre, avisa’m, per favor. No tinc cap ganes 

de començar el que d’altres ja estan fent (i tan de bo molt millor que jo!) sinó de sumar-m’hi....  
 

Lluís Botinas, 6 de gener de 2016     lagotacatalana@gmail.com      https://lagotacatalana.wordpress.com/ 
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55 LA GOTA CATALANA per recuperar la LLIBERTAT DE CATALUNYA 

Conèixer els catalans d’abans de 1714 
i el seu Dret Català, les seves Constitucions i el seu Principat i formes de govern... 

... i recuperar-los aprenent d’ells i honorant-los !!!!! 
 

NOTA 1 – NOTA 2  

1*** PARAL·LELISME/INVITACIÓ A INTERESSAR-SE EN EL TEMA 

2*** IMPORTÀNCIA D’ENTENDRE L’ESPERIT DEL DRET CATALÀ 

3*** EL PRINCIPAT TENIA UN DRET QUALITATIVAMENT DIFERENT DEL CASTELLÀ 

4*** GRÀCIES, PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA! 

5*** CITES DEL PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 

6*** MÉS CITES DEL PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 

7*** UNA CITA MÉS DEL PROFESSOR ELÍAS DE TEJADA AMB COMENTARI 

8*** I DUES DARRERES CITES DEL PROFESSOR ELÍAS DE TEJADA AMB COMENTARI 

9*** QUÈ CAL SABER DEL DRET CATALÀ 

10*** 302 ANYS D’IMBUIR EL DRET CASTELLÀ COM SI FOS L’ÚNIC EXISTENT 

11*** UN DRET BASAT EN EL COSTUM 

12*** QUATRE CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LES LLEIS CATALANES 

13*** LA LLEI COM A PACTE I CONTRACTE ENTRE L’AUTORITAT I ELS GOVERNATS 

14*** LES LLEIS SÓN EL COSTUM, ES PODEN NO COMPLIR, I FINS I TOT SER REBUTJADES 

15*** L’ESTAT CATALÀ: BENESTANÇA I LLIBERTAT PELS CIUTADANS 

16*** IGUALTAT SOCIAL – IMMUNITAS PLEBIS 

17*** ESPERIT DE LLIBERTAT 

18*** CONCEPCIÓ CATALANA D’AUTORITAT 

19*** FUNCIÓ LEGISLATIVA: EXPRESSAR LA LLEI  

20*** FINALITAT DE LA LLEI: ASSEGURAR LLIBERTAT I EQUITAT 

21*** INNECESSITAT DE LA LLEI 

22*** CONCEPTES DE JUSTÍCIA I INJUSTÍCIA 

23*** EQUITAT – PROSCRIPCIÓ DE L’ABÚS - SUBJECCIÓ DE L’AUTORITAT A LA LLEI 

24*** PODER EXECUTIU - SEPARACIÓ DE PODERS MOLT ABANS DE MONTESQUIEU (1689-1755 

25*** PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - JURAT POPULAR 

26*** BONS PROFESSIONALS  

27*** CIUTADANIA – HONOR - POBRESA 

28*** FACULTATS DE LES CIUTATS 

29*** POSSESSIÓ I SERVEI D’ARMES 

30*** L’ACCÉS A LA TERRA 

31*** CAMINS DE MAR I DE TERRA 

32*** RELACIÓ CATALANS, VALENCIANS, MALLORQUINS I ARAGONESOS 

33*** INVIOLABILITATS 

34*** MÉS INVIOLABILITATS 

35*** PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT DELS CATALANS 

36*** MÉS PREVENCIÓ DE L’ABÚS DEL REI I ELS SEUS REPRESENTANTS 

37*** CÀSTIGS - FIANCES - PRESONS 

38*** JUSTÍCIA RÀPIDA 

39*** INSACULACIÓ: A CATALUNYA NO EXISTIA CORRUPCIÓ SOCIAL ABANS DE 1714 

40*** GUERRERS - ALMOGÀVERS-... 

41*** SOMETENT – MIQUELETS – CORONELA - EXÈRCIT CATALÀ AMB ACADÈMIA MILITAR 

42*** RELACIÓ AMB LES DINASTIES CATALANA, TRASTÀMARA, AUSTRÍACA I BORBÒNICA 

43*** UNA O DUES JUSTÍCIES? DRET CATALÀ! 

44*** LES CONSTITUCIONS CATALANES SÓN VIGENTS 

45*** AMB DRET CATALÀ, l'exalcalde de Santa Fe del Penedès no hagués entrat a la presó 

46*** AMB DRET CATALÀ, no hi hauria desnonaments  

47*** AMB DRET CATALÀ, la resposta qualitativa a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos,... és senzilla 

48*** AMB DRET CATALÀ, Juan Carlos I hagués deixat de ser rei fa dècades 

49*** AMB DRET CATALÀ, cap cas com el de la Sra. Isabel Ferragut 

50*** AMB DRET CATALÀ, no té sentit parlar d’“Estado de Derecho” 

51*** AMB DRET CATALÀ: algunes aplicacions pràctiques més ja factibles 

52*** SI UN CATALÀ D’ARA VISQUÉS DE SOBTE ENTRE ELS CATALANS DEL PRINCIPAT 

53*** SI UN CATALÀ DEL PRINCIPAT VISQUÉS DE SOBTE ENTRE ELS CATALANS D’ARA 

54*** ACOMIADAMENT... FINS AVIAT! 

55*** EL PRINCIPAT ERA MÉS RES PUBLICA QUE LES REPÚBLIQUES 



55 LA GOTA CATALANA per recuperar la LLIBERTAT DE CATALUNYA 
 

 

Conèixer els catalans d’abans de 1714 
i el seu Dret Català, les seves Constitucions i el seu Principat i formes de govern... 

... i recuperar-los aprenent d’ells i honorant-los !!!!! 
 

NOTA 1 

A mesura que he anat escrivint les 55 LA GOTA CATALANA que us trobareu a continuació (i d’altres 

que no hi són), i que per tal de poder-ho fer he anat llegint una mica més sobre aspectes jurídics, constitucionals, 

institucionals, històrics,..., del Principat de Catalunya i de la Nació Catalana, m’he fet un poc més conscient del 

qualitativament diferents que érem aquells catalans dels actuals, de nosaltres. 

 

Mai podrem saber quina hagués sigut l’evolució “natural” i “normal” (dins del context europeu i mundi-

al, està clar) d’aquella NACIÓ-estat-amb-centre-a-Barcelona si hagués mantingut la seva independència 

continuadament fins ara, enlloc de quedar des del 1714 sotmesa a l’ESTADO-nación-con-capital-en-Madrid. 

Seria molt interessant que algú fes un assaig en aquest sentit, però un assaig partint (no del que som ara, com 

s’ha provat una mica de fer-ho sinó) d’un coneixement molt més aprofundit que el meu sobre lo potent, en tots 

els camps, que era el poble català i el molt especial que era la Nació Catalana i el seu pal de paller, el Principat.  

 

Però el que sí va quedant molt clar és que la invasió-ocupació-repressió-desmembració-

espoli·de·tot·tipus-etc. posterior a l’11 de Setembre de 1714* va tenir gravíssimes conseqüències.  

I que la persistència d’aquesta invasió-ocupació-repressió-desmembració-espoli·de·tot·tipus-etc. al llarg de 

302* anys i que continua actualment, ens ha canviat moltíssim.  

 

Invito a començar a parlar obertament de GENOCIDI CONTRA ELS CATALANS, genocidi sense 

adjectius. Són interessants els llibres i els articles que parlen de genocidi-amb-adjectiu: lingüístic, cultural, 

històric, franquista,..., i m’agradaria que es recopilessin tots. Ajut per fer-ho! 

 

Però si s’ha pogut parlar de diversos genocidis-amb-adjectiu és perquè des de Madrid s’ha estat execu-

tant de manera oberta des de 1714 literalment un genocidi contra tota la Nació Catalana i en particular contra el 

seu eix vertebrador: el Principat de Catalunya. Aquest genocidi havia estat preparant-se com a mínim des de 

1624 (Conde-Duque Olivares). I alguns components previs (com la traducció de documents i llibres, i la 

falsificació d’autors) des de la llei de censura de 1502. I potser des la vinguda de la Inquisició castellana a 

Catalunya de la mà de Ferran II el 1487. I potser des d’abans... a precisar. 
 

Al lector, una felicitació i un prec. L’enhorabona per haver sobreviscut al genocidi i poder ara llegir aquests 

fulls: pensi en quants familiars, parents, amics, coneguts (directament i indirecta) han mort presos, molts d’ells 

havent fins i tot perdut la consciència que la llibertat ens va ser arrabassada el 1714. 
 

I la petició: faci l‘esforç d’estudiar aquests fullets, d’obrir-se a que aquells catalans eren diferents i con-

cebien el món d’un altre manera, i d’ensinistrar-se en anar-se situant en com ells veien el món, la vida i les 

coses. Estic convençut que podem aprendre molt PER APLICAR-NOS-HO ARA!!! 
 

Gaudim de que tenim ara la millor oportunitat des de 1714 de recuperar la llibertat i poder de nou viure i 

morir lliures (respecte de Madrid/Estado-Español). I actuem en conseqüència. 
 

Lluís Botinas Montell Vallès Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
 

(i vull recuperar els “ocho apellidos vascos” de les 12 generacions d’avantpassats que van morir presos) 
 

*ULL!: Cal incloure el també genocida paper de l’estat francès. 
 

NOTA 2 
  Si tot va bé, una versió adaptada d’aquest text sortirà al BLOC MARAGALL de 2018. Aquesta és la raó 

de la seva estructura en 55 capítols breus (un per setmana més tres comodins). Està clar que hi ha molts aspectes 

que no són abordats, ja que es tracta d’una primera aproximació i convido a aprofundir-la... 

http://www.lagotacatalana.cat/
http://www.lagotacatalana.cat/


1*** PARAL·LELISME/INVITACIÓ A INTERESSAR-SE EN EL TEMA 

  A Catalunya, tothom té la seva pròpia experiència en relació als Reis Mags. I a casi tothom la seva 

experiència li va significar haver de canviar radicalment la manera de veure, i de viure, què eren,  

i què són, els Reis Mags. 

  Doncs bé, amb aquestes LA GOTA CATALANA per recuperar la llibertat de Catalunya vull compartir el 

que amb alegria però també amb cabreig, estic descobrint als meus 71 anys. I m’atreveixo a pronosticar que per la 

majoria de lectors, començar a conèixer què era el Dret Català i com era el poble català que el va anar configurant 

“des de sempre” en el seu funcionament a la vida diària, implicarà també un canvi radical en la comprensió de què 

érem els catalans i de què va ser en realitat el Principat de Catalunya. I potser aquest tast us obrirà, com a mi, el 

desig de recuperar-los.  

  És un honor i un plaer compartir amb vosaltres aquests tresors immaterials. I, encara més, fer-ho en nom de 

la meva germana, dels meus pares, dels meus avis i de dotze generacions d’avantpassats que van morir presos. 
 

2*** IMPORTÀNCIA D’ENTENDRE L’ESPERIT DEL DRET CATALÀ 

  El Dret és una expressió de la manera de ser d’un poble, de la seva idiosincràsia, de les seves peculiaritats 

profundes, de la seva forma de funcionar i de viure, i, per tant, de la seva cosmovisió.  

  És coherent, doncs, que el jurista Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966) titulés L’esperit del Dret 

Públic Català el seu magnífic estudi (1932), que recomano a cegues (i que utilitzo abundantment ja que els apartats 

11 fins al 38 són extractes literals dels capítols del mateix nom d’aquest llibre, encara que –potser amb criteri 

equivocat- casi no he posat les cometes per no sobrecarregar). 

  El Dret català era diferent perquè el poble català era diferent. I també, en conseqüència, era diferent tota la 

resta: costums, coneixements, institucions, formes de govern,... I qüestió central i prèvia –o, com a mínim, 

coexistent-: era diferent la llengua que parlava. Tota llengua és una concepció genuïna del món. Per tant, també la 

llengua catalana manifesta una manera pròpia i única de concebre l’Univers i de viure la vida, i al mateix temps 

n’és la seva expressió. Convé fer-se’n conscient i cal recuperar-la amb continguts propis. Si no, no passaria de ser 

un continent degenerat de concepcions alienes, en especial castellanes (que és el que està passant... per ara).  
 

3*** EL PRINCIPAT TENIA UN DRET QUALITATIVAMENT DIFERENT DEL DRET CASTELLÀ 

  Fins 1714, durant uns vuit segles (ULL: penseu quan llarg és un període d’uns 800 anys!!!), el Principat de 

Catalunya tenia –entre les demés característiques d’un poble/país/nació/estat europeu independent- el seu propi 

Dret. I el que cal saber i recuperar és que el Dret Català era qualitativament diferent del Dret Castellà, fet 

importantíssim que ha quedat esborrat per tres segles d’imposició genocida del Dret Castellà convertit en “Derecho 

Estadoespañol”.  

  La diferència profunda es pot resumir en que el Dret Català era de baix cap a dalt, del poble cap al Govern, 

mentre que el Dret Castellà era de dalt cap a baix, del Rei cap al poble. Això es pot exemplificar ressaltant que 

expressions castellanes com que “El Rey es la ley” o “¿Qué es ley? Lo que manda el Rey” o “Uno el Rey, una la 

ley” o “El que manda, manda”, eren senzillament impensables, inimaginables, inconcebibles a Catalunya. Al 

Principat, els catalans eren homes i dones lliures, contràriament al que passava al Reino de Castilla, on eren súbdits. 

I els catalans d’aleshores ho sabien molt bé. 
 

4 *** GRÀCIES, PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA! 

  Curiosament, qui em va començar a fer conèixer l’excel·lència del Dret Català i la seva diferència 

qualitativa respecte del Dret Castellà, va ser un jurista nat (1917) i mort (1978) a Madrid: el Professor Francisco 

Elías de Tejada.  

  Això és una sort, ja que ningú pot pretendre desqualificar-lo dient que exagera o que inventa, com amb tota 

seguretat ho farien constantment si es tractés d’un català. De fet, s’autodefinia com "Extremeny de sang andalusa i 

d’educació castellana".  

  El Dr. Elías de Tejada va ser catedràtic de Dret Natural i Filosofia del Dret successivament a les 

Universitats de Múrcia, Salamanca, Sevilla i Madrid, i va publicar una vintena de llibres i centenars d’articles. 

  Sobre Catalunya i la Nació Catalana va escriure tres extensos llibres: I: Las Españas. Formación histórica. 

Tradiciones regionales (1948). II: Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950). III: Historia del 

pensamiento político catalán (3 volúmens, 1963-65). A les pròximes cites, posaré I, II o III segons el llibre de 

procedència. 
 

5 *** CITES DEL PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 

  Considero que, excepcionalment, paga la pena posar-les directament en castellà. Xoca el contrast entre les 

dinàmiques a Castella i a Catalunya.  

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf


--- «Castilla labró a España a su manera, brutal y violentamente, a golpes de lanza y a cinturazos de milicia» (I)  

--- «(En Catalunya) no hubo dictadores ni caudillos fundados en la fuerza de sus huestes» (II) 

 «Cataluña es la cuna de las libertades burguesas de nuestro tiempo» (I) «Cataluña conoció las fórmulas más 

excelentes de libertad medieval» (II)  

--- «(…) es que las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solamente 

las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas» (III) 

 

6 *** MÉS CITES DEL PROFESSOR FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA 

  Sobre la llibertat que gaudíem els catalans del Principat (totes del llibre II): 

--- «La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido 

de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX»  

--- «La civilización universal recibió, entre otras cosas, una aportación catalana digna del máximo relieve: la 

consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media»  

--- «Una serie de circunstancias coincidentes en tierras catalanas congregaron los ingredientes precisos para el 

cultivo de la rara flor de la libertad política»  

--- «Porque -nunca se repetirá lo bastante- la personalidad de Cataluña se mantenía claramente perfilada, con tanta 

nitidez, que en la perspectiva histórica en que me es hacedero considerarla resulta una de las más antiguas naciones 

de Occidente»  

 

7 *** UNA CITA MÉS DEL PROFESSOR ELÍAS DE TEJADA AMB COMENTARI 

--- «Al menos hasta donde llegan mis noticias, la primera vez que en la península se utiliza el vocablo “nación” con 

valor moderno de cuerpo político separado y no de simple comunidad de ascendencia etnográfica, se hace con 

aplicación a Cataluña y por escritores catalanes. Con la particularidad altamente significativa de que este hallazgo 

de la acepción moderna de nación no es labor de cualquier pluma de escritor ajeno a la vida cotidiana ni al bullir de 

los sucesos, sino decir del lenguaje usual de parlamentos y palacios.» (III) 

  En conseqüència, es pot dir que el Principat va ser una nació que es dota d’un estat, es a dir, una NACIÓ-

estat, la primera... i potser l’única. Després ja es formen ESTATS-nació, és a dir, es l’estat qui, bàsicament amb 

mètodes repressius, s’esforça en construir una nació. Això fa l’“Estado Español”, que a partir de 1714 vol fabricar 

un “pueblo español” que no existeix. I ho fa “a golpes de lanza y a cinturazos de milicia”, imposant Constitucions 

castellanitzadores i sent una presó de pobles, en particular pels pobles de la Nació Catalana. 

 

8 *** I DUES DARRERES CITES DEL PROFESSOR ELÍAS DE TEJADA AMB COMENTARI 

  Assenyalen el pes dels estaments populars en la governació del Principat de Catalunya: 

--- «De notar es que esta reciedumbre solidísima de la monarquía federal catalano-aragonesa de los Pedros y de los 

Jaimes no menoscaba en lo más mínimo la personalidad aparte de cada uno de sus componentes» (II) 

--- «(Cataluña) supo sacar desde las temáticas feudalistas los postulados de la libertad política, merced a corregir 

con tintes de mutualismo romano el juramento feudal, transformando la jerarquización férrea del derecho 

germánico en un diálogo entre jerarquías, en el cual el inferior no perdía su personalidad.» (II) 

  El reconeixement que tots els estaments socials són necessaris i que tenen una representació  

i una actuació pròpies que han de ser paccionades (pactades) amb els altres estaments, és quelcom clau  

per entendre el funcionament del poble català i del seu Principat. 

 

9*** QUÈ CAL SABER DEL DRET CATALÀ 

  Així es titula el capítol sisè del llibre d’En Ferran Soldevila (1894-1971) Què cal saber de Catalunya 

(1968). Em va reforçar l’interès en conèixer el Dret Català. Vaig descobrir-hi en particular:  

1) que els variadíssims tipus de contractes d’emfiteusi donaven als parcers, masovers o pagesos arrendata-

ris “el domini útil” de la terra que els permetia –sempre que complissin les condicions pactades amb els 

arrendadors que en tenien “el domini directe o eminent”- vendre la terra, hipotecar-la i deixar-la en herència;  

2) el paràgraf: “El nostre dret parteix de la idea de la llibertat. Basada al seu torn en la idea de la plena au-

tonomia dels homes i les dones (un altre particularitat del nostre dret és la igualtat dels dos sexes) un cop arribats a 

la majoria d’edat”. La frase entre parèntesi no va acompanyada de cap explicació i és un fil que cal estirar;  

i 3) l’existència del jurista Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966) i de la seva obra L’esperit del dret 

Públic Català.  

  Tot el que explicaré està après, inspirat i fins i tot en molts trossos, copiat literalment d’aquestes fonts.  

 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quc3a8-cal-saber-del-dret-catalc3a0-ferran-soldevila-1968.pdf


10*** 302 ANYS D’IMBUIR-NOS EL DRET CASTELLÀ COM SI FOS L’ÚNIC EXISTENT 

  Gràcies a començar a conèixer el Dret Català, la seva redacció primer en els Usatges i després en les 

Constitucions, i la seva relació amb les formes de governar-se (com l’elecció de càrrecs mitjançant la insaculació, 

un antídot contra la corrupció), he començat a adonar-me que als catalans –tot i estar a estones orgullosos que hagin 

persistit alguns elements del Dret Civil Català- se’ns ha anat –lògicament, sotmesos com estem des de 1714- 

inculcant gradualment (mitjançant decrets, Universitats,..., i a cops) el Dret Castellà.  

  Fa 302 anys que els advocats, juristes, fiscals, jutges, etc., han sigut formats en Facultats de Dret i altres 

indrets on se’ls hi ha ensenyat el “Derecho Español” com l’únic dret que existeix i que pot existir. És lògic, doncs, 

que els “Projectes de Constitució per a la Catalunya independent” que s’estan redactant, en realitat siguin Dret 

Castellà escrit en català. Seria lamentable i pírric aprovar una constitució així, per moltes esmenes que es recullin i 

per molt alt que fos el percentatge favorable. 

 

11*** UN DRET BASAT EN EL COSTUM 

  Encara que hi quedaven elements dels drets romà, got i canònic, el Dret Català era fins 1714 essencialment 

consuetudinari: té el costum com a font fonamental.  

  El costum és el Dret que estatueixen els legislats amb la seva actuació; per tant, el dret català és el fruit de 

la llibertat dels ciutadans en la seva vida diària. El costum, redactat per persones competents, es convertia en llei. 

Les lleis escrites no feien el dret sinó que el recordaven.  

  Aquestes lleis, paccionades a les Corts, es convertien en Constitucions. Les Constitucions Catalanes eren 

actualitzades a cada celebració de Corts ja que, a l’anar canviant els costums, s’anava modificant la seva redacció 

en lleis i es negociava la introducció a les Constitucions.  

          Les primeres Constitucions s’adopten a les Corts de 1283 convocades per Pere II a Barcelona, i les 

darreres, també a Barcelona els 1705-6 per Carles III. Al mig va haver-hi 71 celebracions de Corts. Cada Corts 

anava retocant les Constitucions. Es pot dir que cada generació actualitzava les Constitucions. 

 

12*** QUATRE CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DE LES LLEIS CATALANES 

  1.-La llei té el caràcter d’un pacte entre l’autoritat i els governats, o sigui que al Principat vivien/regien les 

lleis que se’n deien paccionades. 2.-El predomini del costum sobre la fórmula legal escrita. Uns adagis populars 

concretaven la força del costum: “Tracte és tracte” i “Tractes rompen lleis”. 3.- El dret de rebutjar la llei. Si el 

poble no acceptava la llei, la llei no obligava: allò que no té raó d’ésser, més val tallar-ho d’arrel. 4.- El dret de 

faltar a la llei. S’avantposa l’interès de la justícia a l’observança de la llei. Afirma el dret de faltar a la llei en nom 

del dret de no ésser víctima d’una injustícia. 

  Comparativament, a Castella: Anti-1.-La llei és la imposició de la voluntat absoluta de l’Autoritat sobre els 

governats. Anti-2.-El costum no té absolutament cap pes en relació a les lleis i al Dret. Anti-3.-Res pot justificar no 

complir la llei. Anti-4.-I encara menys, res pot justificar rebutjar la llei. 

 

13*** LA LLEI COM A PACTE I CONTRACTE ENTRE L’AUTORITAT I ELS GOVERNATS 

  Aprofundim la primera característica. La llei és un pacte entre el Rei i el poble, i té les característiques d’un 

contracte que obliga les dues parts a complir-lo.  

  Per aquest motiu, a Catalunya el Rei, per ell sol, no pot legislar. Legislen Rei i poble plegats, i les lleis 

obliguen el Rei tant com als altres, i des que són promulgades, el Rei jura que les complirà. I les lleis no solament 

obliguen al Rei sinó també a les persones que per ell tenen autoritat.  

  La idea que la llei és un pacte apareix ja a la primera compilació legal catalana, els Usatges (1173, encara 

que la tradició atorga la promulgació del nucli més antic a Ramon Berenguer I el 1068). Després, sense haver pres 

encara estat legal, segueix essent posada en pràctica pels Reis, i dóna origen a les Corts catalanes quan aquestes 

assemblees encara no existien en cap Estat d’Europa. 

 
14*** LES LLEIS SÓN EL COSTUM, ES PODEN NO COMPLIR, I FINS I TOT SER REBUTJADES 

  Aquestes tres característiques estan estretament relacionades. Que el costum –l’activitat diària i persistent 

de la gent en el seu viure de cada dia- fos la font principal del Dret Català, li donà el dinamisme i la practicitat que 

li van permetre el seu desenvolupament i perfeccionament constant fins 1714. Aquest arrelament en el dia a dia (i, 

com veurem, tenir les armes a casa i l’absència total de corrupció social) feia que els catalans es sabessin lliures, i 

això es traduïa en no complir o fins i tot en rebutjar una llei si la consideraven inadequada o injusta.  



  I també es va manifestar en que Barcelona resistís un setge de 414 dies conscient que defensava unes 

llibertats que, com deia Elías de Tejada (punt 5): “eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan 

peculiares, que solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas”. 

 

15*** L’ESTAT CATALÀ: BENESTANÇA I LLIBERTAT PELS CIUTADANS 

  Ja que volem tenir DE nou Estat propi, ens podem inspirar en el que teníem abans de 1714. Maspons i 

Anglasell el defineix així: “L’Estat Català és una unitat, puix que és una unitat d’unitats (menciona les que en un 

moment foren ‘les deu ciutats’: Barcelona, cap i casal de Catalunya, Girona, Elna, la Seu d’Urgell, Vic, Tarragona, 

Manresa, Lleida, Balaguer i Tortosa). El nexe que les uneix no és la submissió a cap potestat única, sinó el fet 

d’ésser d’igual natura; és a dir, que la unitat espiritual consisteix a parlar idèntica llengua i tenir un mateix règim 

jurídic”.  

        I explica: “La finalitat de l’Estat és d’assegurar la benestança dels ciutadans (que) consisteix en el fet que 

els ciutadans tinguin assegurades llurs ‘llibertats e franqueses’, i que té com a condicions ‘justícia e egualtat e 

repòs’. (...) La missió de l’Estat és mantenir la unió nacional per mitjà de la mutual cordialitat, assegurar la 

prosperitat pública i garantir als ciutadans el respecte a la llibertat amb un règim de justícia”. 

 

16*** IGUALTAT SOCIAL – IMMUNITAS PLEBIS 

  La concepció catalana de l’Estat tenia la igualtat social com un dels seus punts més sobresortints. 

Considerava que tots els estaments socials, àdhuc els més humils, formaven el poble i eren elements indispensables 

de l’Estat.  

  Ja un dels primers Usatges recull que el príncep, qui encarna la suprema autoritat de l’Estat, ha d’ésser 

escrupolós i fidel complidor dels seus deures “de guisa que tots hòmens, nobles e no nobles, reis i prínceps, e 

magnats e cavallers, vilans e pagesos, mercers e mercaders, peregrins e vianants, amics e enemics, cristians e 

sarraïns, jueus e heretges, se pugen en ell fiar e creure".  

          Jaume II, a les Corts de Barcelona de 1291, s’obliga que “Nós o nostres oficials no forcem ne detengam 

hòmens dels rics hòmens, d’ordens, d’esgleies, de cavallers, de ciutadans o d’hòmens de viles”.  

  Al Principat, l’autoritat ha de respectar la immunitas plebis, i aquesta immunitat davant de l’autoritat era 

una restricció importantíssima al poder tant si s’entén plebis en la seva accepció general de poble, com en la 

particular d’estament més baix. 

 

17*** ESPERIT DE LLIBERTAT 

  La immunitas plebis és una expressió esclatant de l’esperit de llibertat que impregnava aquella societat 

catalana i que era fonamental en totes les seves manifestacions.  

  Per Dret Natural, tota persona i tota cosa són lliures, i si tenen restringides llurs llibertats és perquè s’han 

instituït lleis contra la natura de les coses. La llibertat és prerrogativa de l’esperit, i no es respectada cada cop que 

és coartada o negada.  

             En el règim català, els límits de la llibertat no són fixats per l’autoritat ni, per tant, per les lleis. El poder no 

pot limitar allò que el Dret natural garanteix ja que allò que és de Dret natural, és immutable. I també el dret natural 

està per sobre de la llei, i per això sovint hi ha prescripcions contra el rigorisme legal per tal de salvaguardar la llei. 

Fins el costum, que és l’instrument de la llibertat d’actuació i és constantment variant, hi és supeditat i no és 

admissible que el costum es consolidi quan s’oposa al Dret natural.  

 

18*** CONCEPCIÓ CATALANA D’AUTORITAT 

  D’acord amb la concepció que hi havia aleshores a tots els Estats Europeus, també al Principat el Rei, que 

encarna l’autoritat, és el representant de Déu.  

  Però mentre a Castella això va portar a l‘absolutisme del Rei per a fer-se obeir cegament pels seus súbdits, 

aquí, al contrari, s’interpretà com l’obligació del Rei a assemblar-se a Déu en la recta administració de les seves 

facultats, principalment no sent injust. La fe, la justícia i el respecte a la veritat que el Príncep està obligat a servar, 

són de més alta estima que els seus drets al regne. Només pot plaure a l’autoritat allò que és possible, honest, just i 

vertader. 

  La missió de l’autoritat no és considerada com un exercici de drets superiors sinó com un càrrec 

d’obligacions. L’autoritat existeix per acomplir allò que “li és llegut”, i les coses que els governats li poden 

demanar constitueixen les seves obligacions. El Rei ha de garantir-los les llibertats; ha d’assegurar-los un règim de 

justícia; ha de defensar-los la pacífica possessió de llurs béns; en resum: no pot trepitjar les prerrogatives que tenen 

per Dret natural i per llei. És a dir: pertoca al Rei afavorir les llibertats dels ciutadans i respectar llurs immunitats.  



19*** FUNCIÓ LEGISLATIVA: EXPRESSAR LA LLEI 

  De totes les facultats de govern, la cabdal és la funció legislativa perquè estatueix la norma amb que la 

governació ha d’ésser realitzada.  

  En el concepte català, però, aquesta facultat no és ordenadora, sinó únicament expressiva; és a dir, no 

atorga a l’autoritat poder per instituir el Dret, sinó tan sols per a convertir-lo en fórmules legals que en siguin 

l’expressió. El Dret i la justícia que el legislador expressa en formular la llei, son anteriors i superiors a ella; la 

funció legislativa és l’instrument que els recull i els presenta en forma concreta i fàcilment recordable. L’autoritat 

no pot crear el Dret sinó únicament recollir-lo, o sia, respectar-lo, sotmetre-s’hi, i mostrar-lo en normes clares i 

simples. 

  La funció legislativa, doncs, ha de ser usada solament quan una necessitat ho justifica. La multiplicació de 

lleis ofega la llibertat del ciutadà imposant-li com una mena de servitud. I perquè la llei “no deu ésser feta per profit 

personal del príncep ne d’altre particular” sinó, com recordaven les Corts de Barcelona de 1432 amb Ferran I, “per 

defensió e gran utilitat de la cosa pública del Principat”.  

 

20*** FINALITAT DE LA LLEI: ASSEGURAR LLIBERTAT I EQUITAT 

  Dins el règim català, la llei no és inspirada per cap decisió especulativa sinó pels fets. El Dret neix dels fets 

i la llei és determinada pels fets, i al mateix temps és una formulació dels superiors principis que constitueixen llur 

essència. 

  La llei ha de ser “santa, honesta, equitativa, justa, d’acord amb la manera d’ésser dels legislats i amb llurs 

costums, que s’adigui amb els temps, i que sigui útil i necessària, clara i fàcilment intel·ligible”. Cal que els textos 

legals siguin breus: “les lleis que multipliquen els preceptes i baixen a nimietats, recapten el fastidi i menyspreu 

dels qui han d’acomplir-les, hom les oblida aviat, i són causa de transgressions i delictes”. I s’ha de legislar 

solament en cas de necessitat. 

  La finalitat de la llei és la bona i prompta expedició de la justícia, i tota llei ha d’ésser estatuïda per a la 

comuna utilitat dels ciutadans. 

  Hi ha un principi general que forma l’essència del règim català fins a l’extrem que es diu que hi queda 

completament explicat i justificat: la finalitat de les lleis és assegurar la llibertat d’actuació, i el predomini de 

l’equitat en l’ús d’aquesta llibertat.  

 

21*** INNECESSITAT DE LA LLEI 

  La proclamació del dret de faltar a la llei no és solament l’expressió d’un parer dels juristes, sinó d’un íntim 

esperit popular de justícia.  

  Ho posa de relleu un fet històric. A les Corts de Barcelona de 1639, un diputat del Braç Militar va presentar 

una proposició referida a les lleis civils demanant que les Corts votessin una llei dient: 1) que totes les lleis fins 

llavors vigents quedaven derogades; 2) que es prohibís que se’n promulguessin de noves; i 3) que les qüestions que 

a l’avenir es plantegessin, fossin fallades pels jutges segons seny natural.  

  Les Corts es van dividir. Però l’important és que aquells que no la defensaren no al·legaven que fos 

absurda sinó simplement innecessària ja que a Catalunya no era possible de promulgar cap llei sense l’expressa 

aprovació de les representacions populars a les Corts.  

  Finalment, la proposta va ser declarada innecessària perquè a Catalunya quan la llei esdevé injusta, no s’ha 

d’aplicar, ni tan sols el jutge té el dret d’imposar-la perquè davant la necessitat de mantenir la justícia, han de cedir 

totes les lleis, i és lícit apartar-se del que disposen, ja que primer és atorgar justícia als ciutadans que imposar-los 

una llei. 

22*** CONCEPTES DE JUSTÍCIA I INJUSTÍCIA 

La justícia és el discerniment entre allò que és equitatiu i allò que és una iniquitat. Quan es tracta de jutjar 

discernint entre el que és equitatiu i la iniquitat, cal fugir de subtileses; n’hi ha prou amb tenir en compte el sentit 

de justícia que naturalment resulta de les circumstàncies del fet. 

  D’aquest concepte de la justícia en ve que en el nostre règim les circumstàncies del fet tinguin una 

importància tan extraordinària i siguin invocades constantment i considerades com norma decisiva del jutjament. 

“A Catalunya els jutges han de judicar segons veritat –és a dir, segons allò que els fets posen en evidència- abans 

que segons llei”. Per aquest motiu, al règim català l’arbitri judicial té gran importància, car hi és tingut com la 

norma última del jutjament: la veu del jutge és la veu de la llei 

Jurídicament, la injustícia és el resultat de no lligar el fet amb el dret. A una notòria injustícia hom no ha de 

concedir major transcendència que a una resolució evidentment nul·la: cap. 

 



23*** EQUITAT - PROSCRIPCIÓ DE L’ABÚS - SUBJECCIÓ DE L’AUTORITAT A LA LLEI 

  Aquesta justícia aplicada és l’equitat. L’equitat és l’adequació a la realitat de les coses, i això supedita el 

concepte de justícia al de conveniència o utilitat, sotmet l’imperi de l’abstracció a la necessitat de justícia. La 

solució inútil no pot ser justa perquè és perjudicial.  

  L’equitat és la norma primordial del jutjament perquè és la norma d’interpretació de les lleis, els drets i els 

pactes, és a dir, l’esperit amb què s‘han de posar en pràctica. L’equitat és el resultat d’aplicar l’esperit de la llei, i 

contradiu la llei aquell qui l’aplica atenent-se a les seves paraules i menyspreant el seu esperit. 

  El predomini de l’equitat té per conseqüència la proscripció de l’abús. La proscripció de l’abús, i el desig 

d’evitar que sigui possible, són la causa determinant de la majoria de constitucions. A les Corts de Montsó de 1363, 

Pere III estén la prohibició d’abús a “nostra persona, e de l’alta regina cara muller nostra, e dels fills nostres, e del 

tresorer e d’altres oficials nostres”. I més contundentment, Ferran II a les Corts a Barcelona de 1481: “Poc valdria 

fer lleis ni constitucions, si no eren per nós i nostres oficials observades”. 

 

24*** PODER EXECUTIU - SEPARACIÓ DE PODERS MOLT ABANS DE MONTESQUIEU (1689-1755) 

  En un règim de les característiques del català, l’acompliment dels actes té una importància cabdal. Per tant, 

el poder executiu hi pren un relleu singular, que el destaca entre altres de l’Estat.  

    Però el poder executiu és considerat com un conjunt de facultats atorgades pel poble; l’origen del poder és 

la sobirania popular i per tant el príncep té potestat en tant que el poble li atorga. Les disposicions amb què 

Catalunya és governada, estan subjectes als acords de les Corts. Al Principat, les ordres del Rei que contradiguin 

les Constitucions, són per si mateixes nul·les i cap jutge ni funcionari no les pot obeir. 

  Aquí la separació de poders apareix d’una manera clara, i també la prioritat del legislatiu.  

  La missió del poder executiu és precisament sostenir el dret i les llibertats del ciutadans: el Rei no ha de 

tolerar que ningú sigui espoliat, i ha de tenir cura de la benestança de tots, car, per un deure de justícia, el qui 

governa ha d’emparar l’oprimit.  

 

25*** PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - JURAT POPULAR 

  A Catalunya, el poder judicial es troba ja constituït en la primera compilació dels Usatges, i la independèn-

cia del poder judicial respecte de l’executiu és tractada en una pragmàtica de Pere III a Barcelona el 1354 on el Rei 

promet no immiscir-se ni personalment ni per representant, en els expedients de recusació i substitució de jutges. 

  No obstant, la característica cabdal del poder judicial català és d’estar encarnat en un estament professional 

i en una representació popular. Això va ser legalitzat el 1283 per Pere II en el Recognouerunt Proceres atorgat a la 

ciutat de Barcelona (i estès a gran part del Principat), que recollia i estabilitzava “costums estilats des de temps 

antics”.  

  En qüestions criminals, eren elegits, per sort, 24 jurats entre els membres de tots els estaments que formaven 

el Consell de Cent, i es constituïen a la presó, amb el jutge i els seus adjunts; llavors els era llegit el sumari de la 

causa amb la relació dels fets, i emetien llur parer, que no constituïa la sentència sinó el seu fonament. 

  En qüestions civils, una constitució de les Corts de Montsó de 1585 constata la intervenció d’elements no 

professionals en el jutjament: un organisme assessor constituït per un prior i quatre advocats, que es canviaven cada 

setmana (els “setmaners”).  

 

26*** BONS PROFESSIONALS  

          En aquesta manera de fer, tenen un pes molt important les qualitats que han de posseir les persones que, 

trobant-se en possessió d’un títol professional, donen categoria als elements jutjadors i adjuvants.  

  En sengles constitucions s’afirma que els jutges han d’ésser de “bona fama, sciència i consciència, tements 

Deu e amants justícia” i “hàbils y suficients”, i per això “hàjan d’ésser doctors de Universitat aprovada y tenir per 

lo menys quatre anys de pràctica, havent advocat quatre anys complerts”. És de notar que la pràctica no ha d’ésser 

judicial sinó d’advocacia.  

  Per obtenir el títol d’advocat era condició precisa ésser examinat “per los prohòmens de quiscun lloc, 

ensems ab los altres savis en Dret”, i sent els prohoms una representació ciutadana allunyada del professionalisme, 

per ells la idoneïtat no podia pas consistir en abstraccions i teories.  

  I dels notaris s’estatueix que per obtenir el títol no és suficient demostrar la ciència sinó que l’aspirant 

“hagi practicat en casa notari públic, almenys per temps de quatre anys”.  

  Les dues paraules claus del professionalisme són, doncs, “expert” i “pràctic”.  

 

 



27*** CIUTADANIA - HONOR - POBRESA 

  Aquesta manera d’apreciar el professionalisme és filla d’un esperit eminentment realista que informa tota la 

concepció ciutadana.  

  Sota aquest punt de vista, és molt característica la concepció de l’honor com el premi als mèrits i a les 

virtuts personals. Per aquest motiu no hi ha honor sense responsabilitats. 

  El ciutadà ha d’ésser persona “de bones costums, que no faci tort als altres, i que tant com pugui s’esforci a 

obrar virtuosament”. Això concreta l’exemplaritat ciutadana en les virtuts del treball. Per aquesta raó al Consell de 

Cent no foren admesos militars fins 1498 ni nobles fins 1621: el règim de la ciutat havia d’estar en mans d’homes 

que coneguessin pràcticament les dificultats quotidianes i que visquessin els problemes ciutadans, cosa que no 

s’esdevé ni amb els nobles ni amb els militars. 

  L’esperit humaníssim d’aquella societat considerava la pobresa de manera adaptativa i oberta. I era pobre 

“qui només viu del seu treball” (per això si ha d’esmerçar temps en pledejar, és eximit de les despeses) o bé “qui no 

pot viure honorablement segons la seva posició social” (i per això hi havia un “Any de plor” que protegia la vídua a 

més del que li correspongués per herència). L’estatus de pobre era, doncs, una d’aquelles coses que convenia deixar 

a l’arbitri judicial. 

 

28*** FACULTATS DE LES CIUTATS 

  L’esperit que impregna al poble català i que es tradueix en el que ja hem vist, aplicat a la comunitat 

ciutadana porta a l’establiment d’un règim de facultats proporcionades a la seva capacitat real.  

  Per la seva prosperitat i benestança, Barcelona té la facultat d’instituir el seu règim no només civil sinó de 

repressió criminal. Així, qui determina les qüestions que s’han de tractar i resoldre, és el Consell de Cent (mentre 

que en altres terres l’Estat intervé directament en el règim ciutadà). I allò que la ciutat estatueix, obliga tots els 

estaments, àdhuc el militar i la clerecia. Entre les facultats de govern del Consell de Cent hi ha: 1) organitzar i regir 

l’ensenyament; 2) constituir i proveir els organismes ciutadans i nomenar-ne els funcionaris; 3) crear Consolats de 

Mar a Sicília, Nàpols, Gènova, Roma, etc.; 4)... 

  Barcelona era, de fet, un territori regit per un Estat dins un altre Estat que es limita a les qüestions de dret 

públic, i encara en sentit molt restringit. La iniciativa ciutadana resol tot el que més directament afecta al seu 

interès.  

  Aquesta amplitud de que gaudia el Consell de Cent, la tenien també els organismes municipals d’altres 

localitats en l’extensió i intensitat que corresponien a llur importància i necessitats. 

 

29*** POSSESSIÓ I SERVEI D’ARMES 

  “Els catalans poden portar i posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit sense cap impediment.” 

(Article 29 de la reformulació a l’estil modern de les Constitucions Catalanes feta el 1878 pels advocats Coroleu i 

Pella, titulada “Los fueros de Cataluña” i que mostra la seva enorme actualitat).  

  “Els catalans estan exempts del servei de les armes si el Príncep en persona o el seu Lloctinent no es posen 

al front de l'exèrcit. No poden ser obligats a servir de guarnició en destacaments militars o en el resguard de les 

fronteres. No han de servir en guerres fora del Principat ni en les Armades pel sistema de matrícules de mar u altre 

forma d'enganxi forçós.” (Article 30). 

  Si les Constitucions recollien aquestes pràctiques, ¿podia la situació dels pagesos i en general del poble 

català ser tan de submissió i patiment com en general se’ns ha presentat? Això no té res a veure amb “las levas 

forzosas” als pobles de Castella. En els vaixells catalans els galiots no anaven amb grillons sinó que eren homes 

lliures que rebien una part del botí. 

 

30*** L’ACCÉS A LA TERRA 

  Per diferents raons històriques, a Catalunya i a tota la Nació Catalana pràcticament no va existir la figura 

del jornaler o del proletari rural. La propietat de la terra ha sigut més o menys mitjana i això va implicar 

l’existència d’una forta classe mitja rural.  

  Al punt 9 ja he apuntat:  

1) que els parcers, masovers i pagesos podien vendre i hipotecar la terra de la que tenien el “domini útil”, i 

deixar-la en herència als seus fills, a condició que complissin els acords o compromisos amb qui tingués el “domini 

directa o eminent” de la terra. 

i 2) que un altre particularitat del nostre dret és la igualtat dels dos sexes. En particular, en relació a la terra, 

convindria revalorar la igualtat de l’herència via hereu o via pubilla abans de 1714. 

  I més en general, sembla que caldrà revisar i ressituar el tema “Mals usos”. 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/15-2015-resum-constitucions-catalanes-presentacic3b3-manubens-30pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/15-2015-resum-constitucions-catalanes-presentacic3b3-manubens-30pg.pdf


31*** CAMINS DE MAR I DE TERRA 

  Per una banda, un tema clau i repetitiu és la pràctica i subseqüent dret que “Hi hagi a Catalunya completa 

llibertat d'anar i venir per mar i terra, de dia i nit, per tota classe de camins, sense passaport ni cap document. Sota 

l'empara del Príncep Comte de Barcelona, de qui són tots els camins, estan els viatjants i les seves coses; tota 

violència que en aquests es cometi sigui castigada com a delicte de lesa majestat” (Art. 17) que sorprèn en cadascun 

dels seus components. 

  A més, l’obertura catalana al mar, tant emissora com receptora, es va traduir en la xarxa dels òrgans 

executius anomenats Consolats de Mar (el de Barcelona arriba a tenir prop de 90 representacions) a partir del s. XI, 

i l’elaboració d’un dret marítim recopilant les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes fins fa poc 

(a precisar), recollides per primera vegada al Llibre del Consolat de Mar i basades en les Ordinacions de Ribera 

promulgades per Jaume I el 1258. 

  Important que “Correspon també a la Generalitat de Catalunya: conservar la pau i defensar la nació, tenint i 

armant esquadra amb el nombre de naus necessari per a protegir els mars i les costes del Principat”. (Art. 78). 

 

32*** RELACIÓ CATALANS, VALENCIANS, MALLORQUINS I ARAGONESOS 

         “La nació catalana és la reunió dels pobles que parlen l'idioma català; el seu territori comprèn: Catalunya, 

amb els comtats de Rosselló i Cerdanya; el Regne de València i el regne de Mallorca” (Art. 1).  

  “Els tres pobles que formen la nació catalana tenen la seva constitució política i estan confederats entre si i 

amb el regne d’Aragó, mitjançant certes condicions que són objecte d'una llei especial. Catalunya és l'estat polític 

format dins de la confederació pels catalans del principat i els comtats de Rosselló i Cerdanya” (Art. 2).  

  “El principat de Catalunya és lliure i independent i per cap concepte pot trencar-se la seva unitat ni alienar-

se” (Art. 3).  

  “Per als beneficis de la ciutadania no hi ha distinció entre catalans i mallorquins” (Art. 26).  

  A més, els valencians tenien "ius solis" i "ius sanguinis", o sigui que, si volien, eren ciutadans catalans per 

residir al Principat o bé per tenir avantpassats catalans. 

  “Quan es reuneixin les Corts Generals de Catalunya, Aragó, València i Mallorca per tractar dels interessos 

comuns a tots aquests estats, celebraran les seves sessions en un lloc fronterer e intermedi que per la seva situació 

pugui convenir a tots igualment” (Art. 53).  

  “Per a sufragar les despeses (...) la Generalitat (...) tindrà duanes a les fronteres de França, Aragó, València 

i a la costa” (Art. 82). 

  Sense comentaris. 

 

33*** INVIOLABILITATS 

  Del domicili: “La llar catalana, com á domicili de la família natural, la corporació, la comunitat, etc., és 

inviolable [...] Si algú promogués ó cooperés á guerres civils ó intestines, si es refugia en el seu domicili propi, no 

és castigat” (Constitucions de Pau i Treva de Déu). 

  Del lloc de refugi: “Tota persona refugiada en una església, convent, hospital, cementiri o un altre lloc 

religiós o bé en el Palau del Comte de Barcelona Príncep de Catalunya, gaudi del dret d'asil en la següent forma: 1r 

No sigui extreta del seu asil sinó pel sometent. 2n En aquest cas no sigui condemnada a pena de mort o una altra 

corporal aflictiva. 3r Si fos extreta d'una altra manera que no per sometent, com per sola autoritat d'un jutge 

ordinari o extraordinari o bé mitjançant engany, observi's el costum català per la qual queda lliure de tots els 

delictes que fins al dia en què fou violat el seu asil hagués comès. Exceptuant-se dels anteriors beneficis els 

assassins, taladors nocturns dels camps i lladres públics.” (Art. 21). 

 

34*** MÉS INVIOLABILITATS 

De la correspondència: “(...) per la major llibertat del comers estatuhim y ordenam ab lloació y aprobació 

de la present Cort: que ningun official real, ni encara lo Lloctinent General, o Capità General, puga desclóurer ni 

llegir las cartas que aniran y vindran per las estafetas o correus ordinaris. (...) y que los que contrafaran a la present 

constitució incidescan en las penas de l'observança (...)”. (Constitució 22/1706) 

  “Els correus a Catalunya estan sota la salvaguarda del Príncep i no poden ser detinguts. És inviolable la 

correspondència” (Art. 24). 

De la propietat: “La propietat és inviolable a Catalunya i ningú, sigui quina sigui la seva condició o esta-

ment, podrà ser despullat sense coneixement de causa de la possessió o quasi possessió d'aquelles coses que tingui, 

posseeixi o quasi posseeixi (...) La propietat és respectable, de tal manera que el que desafií al seu posseïdor, ora 



sigui de paraula, ora per escrits o per tercera persona, o bé s'atreveixi a col·locar creus u altres senyals en els camps 

que denotin amenaça o de qualsevol manera infonguin temor, se li considera separat de la Pau i Treva” (Art. 13). 

 

35*** PROTECCIÓ DE LA LLIBERTAT DELS CATALANS 

  “El respecte als Drets i Llibertats dels catalans està garantit per la responsabilitat civil i criminal dels qui 

violen aquestes llibertats i drets, podent el perjudicat usar a la seva elecció dels procediments judicials comuns o 

dels extraordinaris de la Pau i Treva o en força dels Usatges de Barcelona. 

Qualsevol ciutadà català o resident a Catalunya pot instar en virtut del procés de Pau i Treva que sigui de-

clarat pertorbador de l'ordre i perseguit com a tal l’individu o corporació que requerit per esmenar una injúria 

davant jutge competent es resistís a fer-ho” (Art. 32). 

 “Correspon al General de Catalunya: 1r Cuidar que es compleixin i respectin a Catalunya les lleis i cos-

tums de la terra. Els drets Generals i particulars, oposant-se a tota infracció. Requerint, protestant i procurant es 

peni en la forma establerta als infractors que no siguin el Rei o la seva família per ser les faltes d'aquests d'exclusiu 

judici de les Corts.  

Tots els habitants al Principat poden instar judici d'infracció de les llibertats.  

Incorreran els diputats negligents en les penes dels infractors o pèrdua de salari” (Art. 76). 

 

36*** MÉS PREVENCIÓ DE L’ABÚS DEL REI I ELS SEUS REPRESENTANTS 

  “Tot atropellament, iniquitat u opressió que el Rei, la seva família o els seus empleats ordinaris o delegats 

haguessin comès, així en l'ordre polític com en l'administratiu i civil privat a algun habitant de Catalunya, deurà el 

Rei desfer i esmenar el greuge inferit amb consell i assistència de la major i més sana part de les Corts. De la 

mateixa manera repararà la captura d'un Diputat o la coacció que se li fes. L'esmena de danys i perjudicis causats 

pels empleats de la Corona la satisfaran aquests dels seus propis béns” (Art. 68). 

  “Tota infracció de qualsevol de les Constitucions, Usatges, Lleis i Llibertats així generals com especials 

fets pels empleats de la corona, els tribunals de justícia, l’administració, els seus subalterns i delegats haurà de ser 

reparats a instàncies de la Diputació General al càrrec de la qual està la defensa de les llibertats de la terra. Les 

infraccions comeses pel Príncep o la seva família o pels seus oficials no esmenades, són d'exclusiva competència, i 

objecte del Memorial de Greuges de les Corts” (Art. 33). 

           “Ni el Rei ni la seva família estan exempts del pagament dels impostos de la Diputació” (Art. 82).  

 

37*** CÀSTIGS - FIANCES - PRESONS 

  “Ningú a Catalunya pot ser detingut o pres sense mèrits suficients de culpabilitat i solament per mandat 

escrit de tribunal competent. (...) Castiguis tot abús d'autoritat amb la multa i la privació de l'ocupació. El detingut 

sense les formalitats legals podrà al·legar excepció de mala captura o guiatge, i el jutge respon en aquest cas amb el 

seu salari del retard a proveir” (Art. 18). 

  “Ningú pot ser condemnat a Catalunya a perdre la llibertat sinó per sentència ferma donada dins del 

territori, pels jutges i per les lleis del Principat” (Art. 20).  

  “Quedi exempta de presó tota persona que donés fiança suficient per respondre dels danys i perjudicis, á no 

ser culpada d’homicidi o un altre delicte que mereixi pena corporal aflictiva. En cas de ser detinguda a la nit no serà 

portada a la presó sinó presentada en casa del fiador.  

Als pobres no se'ls exigeixi fiança per a la llibertat provisional, tan sols jurament” (Art. 19). 

  “Són les presons per a custòdia i no per mortificació dels detinguts; els jutges sota la seva responsabilitat 

cuidaran que els presos no estiguin en calabossos foscos, estrets o humits” (Art. 22). 

  “Ningú sigui castigat juntament en persona i béns” (Art. 23). 

 

38*** JUSTÍCIA RÀPIDA 

  És interessant i significatiu trobar-se nombroses vegades i amb diferents manifestacions la preocupació per 

a que la justícia funcioni amb celeritat. Una constitució de les Corts de Sant Cugat de 1419 recorda que els jutges 

han de jutjar “ab tota diligència, segons Dret e justícia, e bona equitat e raó”. 

  Una tasca del General era “aclarir i interpretar les Constitucions, reformes, actes i capítols de Corts, per les 

quals es regeix amb assistència dels assessors ordinaris, en el terme de quatre dies”. 

  Es fixen terminis: “Les causes plenàries tenen de finir-se en el terme precís de 100 dies; si son apel·lacions, 

en el de 50, i la causa de segona apel·lació en el de 10 dies comptadors des del en què fou incoada la causa” (Corts 

de Barcelona, 1251). I es sanciona a qui sigui responsable del retard: “Tants quants dies se passi d'aquesta regla, per 

fer la resolució, els perd el jutge, relator, magistrat ó de qui fos la culpa, de son respectiu salari” (Montsó, 1517). 



39*** INSACULACIÓ: A CATALUNYA NO EXISTIA CORRUPCIÓ SOCIAL ABANS DE 1714 

  L’actuació del poble i el seu Dret català feien difícil la corrupció individual. Però a més hi havia un antídot 

contra la corrupció social: l’elecció dels càrrecs pel mètode anomenat insaculació.  

      Cada elecció sempre era en una data fixa (la del Consell de Cent, per Sant Andreu, 30 de Novembre).  

El nom de cada persona considerada qualificada per optar a una responsabilitat (i que complia una sèrie de 

condicions, com no tenir deutes pendents) era escrit en rodolí en un paper que s’introduïa dins d’un sac (per això 

“insaculació”) i la mà innocent d’un nen treia un paper. Tot i que la persona escollida podia negar-se, poques 

vegades ho feia. No hi havia cap remuneració, el temps de duració del càrrec era curt (un any els municipals, tres la 

Generalitat,...), havia de rendir comptes (la “Purga de taula”) abans i en acabar, i s’havia d’esperar varies eleccions 

abans de poder de nou ser candidat. 

  El 1714 Felipe-V-de-Castilla va imposar el mètode castellà: pel Rei, de per vida, i a dit o subhastant-lo. 

Inevitablement, això és font de corrupció social... que, al seu torn, facilita la corrupción individual. 

Sembla clar que així s’implanta i potencia la corrupció social, que ha estat per l’Estado-Español una forma 

sistemàtica de governar... i de controlar Catalunya.  

 

 40*** GUERRERS - ALMOGÀVERS-... 

  S’accepta -sense dir-ho gairebé mai- que Catalunya va construir un imperi mediterrani. Aproximadament el 

80% del territori de l’actual Itàlia estava dins dels virregnats. Menys es sap dels catalans a Tunísia, Grècia, Malta, 

Xipre, Armènia; Canàries, Gàmbia; Bòsnia, Albània, Hongria. I encara menys de la presència catalana a Líbia, 

Etiòpia; Xina, Japó, Formosa (curiòs nom, oi?), Austràlia, Hawaii, EE.UU. (Florida, Califòrnia, Arizona,...), etc. 

Sovint el camí dels comerciants era prèviament obert pels guerrers. I el nom “almogàvers” recorda els guerrers 

catalans més ferotges d’una època. 

  Però el que està sortint a la llum (gràcies a les investigacions de l’INH i d’altres grups: CCH, CEC, 

Histocat, Vaca cega, ARHLC, Memorial 1714,...) és: 1) que si de l’Est marítim s’encarregaven els Barcelona, de 

l’Oest peninsular se’n van ocupar els Urgell i d’altres; i 2) que un cop controlada la Mediterrània, vam anar per 

l’Atlàntic. I es planteja una pregunta clau: com es por construir un imperi nàutic des de “la meseta castellana”? 

Només hi ha una possibilitat: apropiant-se de l’imperi que durant segles havíem construït les nacions nàutiques: 

Catalunya, València i Mallorca. Agradi o no a uns i/o a altres, “El imperio donde nunca se ponía el sol” era el 

primer imperi europeu mundial conquerit durant segles per la Nació Catalana. 

 
41*** SOMETENT-MIQUELETS-LA CORONELA-EXÈRCIT CATALÀ AMB ACADÈMIA MILITAR-... 

  Quan es comença a complementar el català-seny-comerç que se’ns ha imbuït a cops des de 1714, amb el 

català-rauxa-combat que també érem, enfortits en el costum-dret de “portar i posseir armes ofensives i defensives 

de dia i de nit sense cap impediment”, es comença a descobrir tot un món de gestes, aliances i contra-aliances, 

estratègies, uniformes, armaments, tècniques de fabricació, etc. La ingent obra d’En Francesc Riart i En F. Xavier 

Hernàndez és un important pas en la seva recuperació.  

  I es comença a descobrir que també en aquest camp el Principat va ser pioner. I que el treball del vidre, i 

l’invent de les fargues, i disposar de salnitre, i tenir altres matèries i coneixements, van portar a que les millors 

espases i armes de foc es forgessin aquí. I que ja En Jaume I anés amb una pistola a la cintura, i que utilitzés 

pólvora i canons per (re)conquerir València (1229 a 1245). I que les fàbriques d’armes de Ripoll i com a mínim 43 

poblacions més, fossin més tard sistemàticament destruïdes.  

  I com que és un tema que també he descobert recentment y que inclou el que apareix en el títol d’aquest 

apartat i molt més, invito a cadascú a cercar... i a compartir el que trobeu-trobem!  

 
42*** RELACIÓ AMB LES DINASTIES CATALANA, “TRASTÀMARA”, AUSTRÍACA I BORBÒNICA 

  La relació del poble català amb la seva dinastia autòctona durant més de cinc segles fins a la mort de Martí 

l’Humà el 1410, va generar el Dret i la societat que estem veient. 

  L’arribada el 1412 dels “Trastàmara” (que, per cert, mai tornaren a anomenar-se així) es tradueix en un 

augment de les constitucions que tenen com a finalitat justament impedir els abusos de poder. 

  L’arrel del creixent desacord entre el Principat de Catalunya i els Reis de las dinasties austríaca (1516-1700 

i 1705-13) i borbònica (1702-5) va ésser la seva insubmissió a la capacitat legislativa encarnada en les Corts, que 

defensaven els principis fonamentals catalans de llibertat, dret i governació. Els candidats a Rei tenien que jurar 

respectar i complir les Constitucions Catalanes. Les Corts no voten cap subsidi ni donatiu fins que el Rei ha donat 

satisfacció dels greuges infligits al Principat (“Memorials de greuges”).  

https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-3/
http://etv.xiptv.cat/la-clau-de-la-nostra-historia/capitol/la-corrupcio-i-la-purga-de-taula-abans-de-1714
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
http://www.inh.cat/
http://www.cch.cat/
http://www.cecolom.cat/
http://www.histocat.cat/
http://www.histo.cat/


  I corresponia al General de Catalunya instar i rebre, dins del tercer dia, del Lloctinent General, del 

Governador Virrei, del Canceller i de tots els empleats de la nació, de qualsevol classe que fossin, el jurament 

d'observar i fer complir fidedignament les Constitucions i Usatges, fins i tot en el cas que el mateix Rei manés el 

contrari. 

  Això es va anar fent cada cop més intolerable per uns Reis cada cop més residents a Madrid i més 

impregnats de l’absolutisme castellà. 

 

43*** UNA JUSTÍCIA O DUES? DRET CATALÀ! 

  Si ara no hi ha Estat ni exèrcit ni ambaixadors catalans, NO por haver-hi “Justícia Catalana”. Ni res 

pròpiament català mentre no tornem a ser lliures. Tampoc hi ha economia catalana. Per aquesta raó Madrid 

dissenya l'economia a les terres catalanes en funció de les seves necessitats, i l’espoliació fiscal l’entén com 

“solidaritat”. I com a vencedors castellans que són, tenen raó. Senzillament, tot és seu i en fan el que volen. 

  De fet, parlant amb rigor, pròpiament no hi ha ni tan sols poble català mentre continuem sotmesos a 

Castilla/Estado-Español.  

  Hi ha una “Justicia Española” basada en el Dret Castellà que s’està aplicant a tot el “Reino de España”. 

Aleshores és un engany i un autoengany parlar, per exemple, de “Tribunal Superior de Justícia de Catalunya” quan 

en realitat és el “Tribunal Superior de Justícia Española aplicada a Cataluña”. 

  Teníem un Dret tan potent i tan arrelat, que una part del Dret Civil Català ha sobreviscut a 302 anys de 

persecució, i en part s’aplica cada dia. Però la seva font consuetudinària és la mateixa que la del Dret Públic Català. 

Recuperem el Dret Català i apliquem-nos la nostre pròpia Justícia. 

 

44*** LES CONSTITUCIONS CATALANES SÓN VIGENTS 

  A més, les Constitucions Catalanes culminades a les Corts de 1705-6 continuen vigents perquè: 

  1) a Catalunya només eren vigents les lleis paccionades a les Corts. En conseqüència, cap llei castella-

no/estadoespañola posterior a 1714 és legal a Catalunya. I encara menys la “Constitución-Española-de-1978” ja 

que "Els contractes signats sota amenaça o coacció (en aquest cas, sobre tot militar... però no únicament militar) 

són viciats d'origen i nuls de ple dret". 

  2) el “Decreto de Nueva Planta” de 1716 NO les va derogar (en contra del que també jo havia cregut fins fa 

poc) sinó que només va imposar una cinquantena d’articles reorganitzant la governació. L’article 56 les ratifica. 

  i 3) a més, i solucionant la qüestió de manera definitiva, resulta que Felipe-V-de-Castilla va derogar per dos 

cops el "Decreto de Nueva Planta" quan va signar el Tractat de Viena de 1725 a canvi que Carles renunciés 

definitivament a tota aspiració a la corona de la “Monarquía Hispánica”. Coroleu i Pella ho expliquen molt bé a 

l’“Epílogo” del mencionat llibre “Los Fueros de Cataluña”. 

         Ja que les Constitucions Catalanes són vigents, PER QUÈ NO APLICAR-LES DES D’ARA? Fem-ho. 

 

45*** AMB DRET CATALÀ, l'exalcalde de Santa Fe del Penedès (378 habitants, adherit a l’AMI) 

         no hauria estat condemnat i, per tant, ni li haurien negat l’indult ni hagués entrat a la presó 

  El 29 de febrer de 2016, dues setmanes després que li neguessin l’indult, Marcel Surià va entrar a la presó 

de Can Brians per complir dos anys i tres mesos de condemna que li va imposar el Tribunal Superior, augmentant 

intencionadament de tres mesos la pena de dos anys que li havia posat l’Audiència de Barcelona per així obligar-lo 

a entrar a la presó.   

     El “delicte”? Haver emès l’any 2007 uns informes de residència (que NO eren ni una regularització ni un 

empadronament fals) per ajudar a temporers sense papers que havien treballat a la zona i que patien "autèntics 

drames personals”. La sentència explicita que no va cobrar ni va col·laborar amb cap banda criminal. 

  En Marcel declara (diari Ara, 160229): “La justícia no té gaire en compte conceptes humanitaris i personals 

i acompleix amb el que s'ha proposat, que és fer complir la llei”.  

Sense saber-ho, En Marcelo descriu la justícia castellana. Però el Dret Català sí té molt en compte les cir-

cumstàncies, i com que jutja “per Dret i raó” i no per “fer complir la llei”, En Marcel ja no hagués sigut condemnat 

i, per tant, mai es plantejaria si indult o no, i menys encara la seva entrada o no a la presó.  

 

46*** AMB DRET CATALÀ, no hi hauria desnonaments  

  “La casa catalana és el fonament de les llibertats i el seguríssim refugi dels catalans. Com a domicili de la 

família natural, la corporació, la comunitat, la casa catalana és inviolable, i el que entra en ella sense permís, comet 

dos delictes: un de privat d’injúria al cap de família, i un altre de públic, de violació de la Pau i Treva o pertorbació 

de l'ordre” (Art. 9). 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf


   

“Els animals domèstics, els instruments de conreu, i tota sort d'eines per al treball, les armes i el cavall per 

a ús o defensa, els vestits, les robes del jaç, i el cofre, no poden ser embargats per contribucions, deutes ni per cap 

concepte, doncs no ho permet la Constitució de Pau i Treva. Els empleats que contravinguessin aquesta disposició, 

a més de la pèrdua perpetua del seu ofici seran condemnats a l’arbitri de la jurisdicció real” (Art. 12). 

  “Està expressament prohibida la confiscació de béns a Catalunya en pena de tota classe de delictes, a 

excepció dels crims de lesa majestat i heretgia declarada per jutge eclesiàstic” (Art. 14). 

  No comment. 

 

47*** AMB DRET CATALÀ, la resposta qualitativa a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos,... és senzilla 

 Haurem avançat enormement cap a recuperar la llibertat de Catalunya el dia en què la resposta a tots els 

representants de “la parasitaria-camarilla-de-Madrid/Estado-Español” quan, amenaçants, comminen a “cumplir la 

Constitución de 1978”, a “acatar la legislación vigente”, a “respetar el Estado de Derecho”, etc., i també quan, 

conciliadors, uns altres prometen “reformar la Constitución de 1978” (o encara que prometessin una “Novísima 

Constitución Federal Española”), sigui:  

  "Tot això és Dret Castellà que es pot resumir en “Al amigo, trato de amigo; al enemigo, trato de enemigo; y 

al indiferente, la legislación vigente” i que s’encarna en “El palco del Bernabéu”. Que vagin de gust! 

  Però nosaltres tenim el nostre propi i mil·lenari Dret Català qualitativament diferent del seu, i és per aquest 

Dret que ens regim.  

  A més, perquè una llei existeixi a Catalunya, ha de ser aprovada per les Corts Catalanes i, en conseqüència, 

totes les lleis castellano/estadoespañolas imposades a partir de 1714 són il·legals a Catalunya.  

  Quan ara es marxin definitivament del Principat, no oblidin emportar-se-les totes.  

  Bon vent i barca nova!”. 

 

48*** AMB DRET CATALÀ, Juan Carlos I hagués deixat de ser Rei fa dècades 

  Bé, en realitat ja mai no ho hagués sigut perquè a les darreres Corts celebrades els 1705-1706 es va fer una 

declaració d’inhabilitació perpètua dels Borbó que no ha sigut canviada, i perquè des de 1714 a l’ocupada 

Catalunya mai s’ha pogut prendre una decisió lliure, en particular sobre com governar-nos. 

Ja hem vist que el Dret català espera que el ciutadà “tant com pugui s’esforci a obrar virtuosament”, i exi-

geix que l’autoritat tingui una conducta exemplar.  

  En particular, “el príncep ve obligat a preservar d’escàndols –especialment de mals exemples- els pobles 

que governa; no pot ordenar res contra la utilitat pública ni contra el dret constituït. No deu ser Rei qui no te la llei i 

no la serveix. Ja Francesc Eiximenis (1330-1409) preguntava: ‘¿Com se podrà abstenir de furtar e de tiranejar lo 

cavaller, o lo noble hom, envers os vassalls, quan veu que lo rei o lo gran prelat fa semblant?’”.   

  Quan hagués hagut de durar Juan Carlos I? 

 

49*** AMB DRET CATALÀ, cap cas com el de la Sra. Isabel Ferragut 

N’Arturo, fill únic de la Sra. Ferragut, es va deixar convèncer pels metges Benjamin Guix Melcior i Enri-

que Rubio García per tractar-se a la Clínica Dexeus la neurosi obsessiva que tenia (rentar-se sovint les mans) amb 

radiacions ionitzants. Van cobrar 300.000 pessetes sense fer-ne cap rebut. El 3 de març de 1988, enlloc dels 20 

minuts previstos, el van irradiar dues hores llargues condemnant-lo a mort. Com que era fort i sa, la necrosi 

cerebral produïda va trigar més de cinc anys en matar-lo, expirant finalment el 27 de desembre de 1993. 

  Des d’aleshores la Sra. Ferragut ha buscat justícia primer contra els metges i la clínica i després també 

contra els jutges que han prevaricat calumniant a la víctima, falsificant declaracions, tergiversant proves, etc. Ha 

recorregut tots els esglaons de la “justicia estadoespañola” i després internacional. Finalment, ella va ser 

condemnada “per calumniar als Drs. Guix i Rubio”.  

  Als seus 85 anys, continua la lluita per aconseguir 1) justícia contra els metges, i 2) la reforma del Sistema 

Judicial. Més informació: http://isabelferragut.blogspot.com.es/ 

 NOTA: Poso com exemple aquest cas de la Sra. Ferragut perquè el conec personalment des de fa més de  

20 anys i sé (una part d)els enormes esforços que ha fet per tal d’aconseguir justícia. I Na Isabel es molt conscient 

que si hagués tingut més fills i se’ls haguessin amenaçat (com es va amenaçar a la seva mare), hagués tirat la 

tovallola. Però aquest és un dels centenars (milers?) que s'han atrevit a presentar denúncia malgrat saber els molts 

problemes que això comporta (i de molts més casos que NO s’han atrevit). Amb Dret Català, serien desenes de 

milers. O, millor dit, amb Dret Català, els metges, jutges i altres professionals incompetents i/o corruptes ja haurien 

estat ... "neutralitzats", i fa molt temps que haurien deixat de causar mals, dolors, injustícies... i morts. 

http://isabelferragut.blogspot.com.es/


50*** AMB DRET CATALÀ, no té sentit parlar d’“ESTADO DE DERECHO” 

  La concepció mateixa d’“Estado de Derecho”, actualment tan emprada pels d’allà com pels pro-

independència d’aquí, és anticatalana (i per això deixo l’expressió en castellà). Caldria encunyar una locució 

adequada... si és que no existeix ja, i en aquest cas s’hauria de recuperar. Una possibilitat: “Dret amb Estat”. 

   A l’“Estado de derecho” és l’Estat que defineix el Dret (normalment mitjançant l’absolutisme aplicat pel 

poder legislatiu filtrat d’una forma o altre) i que l’imposa al conjunt de la població (ESTAT-nació). Al Principat, el 

poble estatuïa la llei mitjançant el costum, i es dotava d’un estat (NACIÓ-estat) per garantir les llibertats dels 

ciutadans davant dels eventuals abusos dels poderosos i preservar la immunitas plebis. D’aquí “Dret amb Estat”… 

  En nom que “el interés colectivo es superior al interés individual”, els que tenen força per determinar les 

lleis segons els seus interessos parcials (familiars, empresarials, ESTATALS-nacionals,...) utilitzen l’aparell d’Estat 

per imposar els seus interessos a cada persona, a les nacions sotmeses i al conjunt de la població. S’ha acabat allò 

tan just de “jutjar segons Dret i raó” i es dona pas a la justícia (democràtica, això sí) dels poderosos... 

 

51*** AMB DRET CATALÀ: set aplicacions pràctiques més que ja es poden anar preparant 

          ---el Principat de Catalunya recuperarà els seus més de mil anys d’Història i els vuit segles d’influència 

qualitativa a Europea i al món com un dels primers (sinó el primer) Estat Europeu i el més poderós durant segles 

---Catalunya serà DE nou un Estat Europeu (i no un “nou Estat d’Europa”) 

---Catalunya no “marxarà d’España” sinó que els invasors/ocupants castellano/estadoespañoles que vulguin 

continuar sent invasors/ocupants, sortiran de Catalunya 

---Catalunya-de-nou-estat-d’Europa demanarà indemnitzacions a... qui correspongui 

---a Catalunya NO hi haurà corrupció social... i per tant baixarà moltíssim la corrupció individual 

---les eleccions seran en dies fixes prèviament acordats i inamovibles. És donar un arma a qui ja està en el 

poder que pugui convocar eleccions el dia que considera més favorable per a la seva estratègia electoral. A Suècia i 

als Estats Units, per exemple, les dates són fixes 

---s’haurà de respectar des d’un primer moment els interessos legítims particulars. Un exemple trivial però 

significatiu: no es podrà posar una parada d’una nova línia d’autobús a un lloc on una família porti anys aparcant el 

seu cotxe  

 

52*** SI UN CATALÀ D’ARA VISQUÉS DE SOBTE ENTRE ELS CATALANS DEL PRINCIPAT 

  El més segur és que tindria una enorme sorpresa i que la sorpresa seria agradable. D’una forma o altra, es 

sentiria a casa seva per tot el territori i notaria que els problemes que pogués tenir, serien amb la seva pròpia gent, 

entre catalans o amb nouvinguts (que no “immigrants”, paraula i concepte que no existien al Principat) d’altres 

nacions però que es comporten amb respecte (no com a vencedors) i que aprenen la llengua i els costums nadiues 

(enlloc de menysprear-los).  

  Es faria conscient que, com a conseqüència de 302 anys d’invasió-ocupació-repressió-desmembració-

espoli·de·tot·tipus-etc., l’autoestima dels catalans del 2016 és molt baixa, mentre que l’autoodi generat és molt alt.  

  S’adonaria que els barrots de la presó en que ens van ficar el 1714 han sigut tan interioritzats que s’han 

convertit en part de la nostra vida de poble sotmès, i ja són decoració de casa nostra.  

  I agafant força per lluitar i recuperar la llibertat, entendria que la millor font d’inspiració per aconseguir 

canvis qualitatius a la forma de vida de nou lliure, no està en les societats nòrdiques ni suïssa ni estatunidenca sinó 

en el Principat, a casa nostra. 
 

53*** SI UN CATALÀ DEL PRINCIPAT VISQUÉS DE SOBTE ENTRE ELS CATALANS D’ARA 

  El més segur és que també tingués una gran sorpresa, però amb la importantíssima diferència que ara seria 

molt desagradable.  

  Home ciutadà lliure en el Principat, la “Comunidad Autonómica de Cataluña, parte del Reino de España” li 

resultaria irrespirable, i la vida diària com a catalans sotmesos a Madrid/Estado-Español, senzillament insuportable. 

Es preguntaria “Què nassos ha passat aquí?”. I procurant no cridar gaire l’atenció ni dels invasors ni dels seus 

col·laboradors autòctons, aniria descobrint una Història falsificada que no pot amagar del tot que el 1714, el poble 

català, després d’una lluita heroica que commemora l’11 de Setembre de cada any, va ser vençut per “unos-que-no-

celebran-la-victoria”... i que se’ls hauria d’obligar a celebrar-la. 

  I reaccionaria. Si reaccionés cap al seu interior: o cauria malalt fins a morir, o es tornaria drogoaddicte, o 

embogiria, o es suïcidaria. I si reaccionava cap a l'exterior, o començaria a matar indiscriminadament els invasors 

estrangers amb que es creués, o es tornaria assassí selectiu, o, com a mínim-mínim-mínim-mínim-mínim, es faria 

independentista i lluitaria per recuperar la llibertat. 



54*** ACOMIADAMENT... FINS AVIAT! 

  Se’ns ha inculcat la idea que la Edat Mitja era fosca i que, més en general, tot el passat era tenebrós, i a 

més, que a tot arreu era igual. Amb goig –i amb emprenyament- estic descobrint que no tot era fosc i que no tot era 

igual. Com a mínim, no era així al Principat de Catalunya ni a la Nació Catalana. Confio que qui hagi llegit 

aquestes LA GOTA CATALANA comparteixi aquesta valoració. I tan de bo, animat, el seu torn s’animi a fer-ho 

circular, a aprofundir-ho, a establir xarxes, a reclamar mitjans per investigar-contrastar-i-difondre-ho, a potenciar-

ho, a aplicar-ho, a...  

  Tenim una magnífica oportunitat per fer-ho. Sens dubte, la millor des de 1714. Tenim al nostra abast 

recuperar la llibertat arrabassada des d’aquella fatídica data i, per fer-ho bé, podem tornar al nostre passat per 

inspirar-nos-hi. La nostra autoestima creixerà i, inversament, l’autoodi disminuirà, invertint unes tendències 

autodestructives que ens han imposat més de tres segles de genocidi demolidor. 

I per retre homenatge a les dotze generacions senceres que han mort presoneres de Madrid/Estado-Español 

i, en particular, als seus membres que han lluitat amb totes les seves forces i capacitats per destruir els barrots i 

recuperar la llibertat. 

  Aquí i ara, TOT DEPÉN DE NOSALTRES!!! 
 

55*** EL PRINCIPAT ERA MÉS RES PUBLICA QUE LES REPÚBLIQUES 

  Vull assenyalar que si el poble català va generar un Dret, unes Constitucions i unes Formes de Govern com 

les que aquí he compartit el poc que en sé, però en tot cas especials, respectuosos de la llibertat, molt complexos, 

negociats i socials -l’interès per la res publica o bon funcionament de la societat presidia l’actuació de (gairebé) 

tothom- és per dues raons subtils i elevades: perquè la seva actuació i els seus costums estaven sotmesos al Dret 

Natural, i perquè era un societat cristiana. Oberta, investigativa i experimentadora (Catalunya és l’únic Estat 

Europeu que va patir dues creuades -contra Pere el Catòlic i contra Pere IV-... a les quals caldria afegir una tercera: 

la més recent de Franco, a la que el Vaticà va donar suport i no ha rectificat) però cristiana.  

  El pes genocida de tres segles d’absolutisme i de catolicisme contrareformista del Reino de Castilla 

disfressat d’Estado-Español, l’anti-espiritualitat de la Modernitat, i el mig segle de frenètica globalització 

uniformitzadora del planeta (i la domesticació, el col·laboracionisme i el curtplacisme de molts dirigents catalans 

en tots els camps), dificulta re-enllaçar amb el nostre passat... que com més el vaig coneixent, més esplèndid 

considero que és.  

  La creixent importància que s’està donant al respecte de la-vida-i-la-mort, de la-salut-i-la-malaltia i del 

planeta-i-la-natura; l’ascendent valoració de la diferència-diversitat-i-pluralitat; i la brollant necessitat de recuperar 

l’espiritualitat, generen un ambient propici als canvis qualitatius.  

  I a més, els catalans tenim l’avantatge de poder inspirar-nos en els nostres avantpassats.  

  Reconstruir el pont dinamitat el 1714 i recuperar el seu esperit lliure i comunitari farà que el canvi 

qualitatiu que significa que Catalunya recuperi molt aviat la llibertat respecte Madrid/Estado-Español,  

vagi acompanyat de moltes altres transformacions profundes. 
 

Barcelona, acabat de retocar el 27 d’abril de 2016. I re-retocat el 2 de juliol. 
   

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 

 

NOTA: De moment, deixo de posar la "i" entre cada dos cognoms com feia abans perquè el 14 d’abril un 

independentista molt veterà em va explicar que això de la "i" entre els cognoms va ser conseqüència de la 

imposició castellana d'usar ells dos cognoms quan a Catalunya només en fèiem servir un. Explicació?  

Els cognoms catalans són molt més variats que els castellans i amb un en teníem prou per distingir-nos, mentre que 

els cognoms castellans són molt més repetits i per això en necessitaven dos. I jo que estava orgullós de la "i" perquè 

creia que es tractava d'una característica distintiva catalana! En realitat, és un bon exemple de com la persistència 

de l'opressió porta a la interiorització i acceptació de la voluntat de l'opressor. I de que alliberar-nos de 302 anys  

de rentat de cervell i recuperar-nos del procés de genocidi del qual forma part, és una tasca difícil... però 

apassionant… o, millor encara, VITAL!!! 

 

lagotacatalana@gmail.com 

 

https://www.lagotacatalana.cat 

mailto:lagotacatalana@gmail.com
https://www.lagotacatalana.cat/


INSACULACIÓ 
 

 

TAMBÉ LA CORRUPCIÓ A CATALUNYA VA SER IMPOSADA  

PEL REGNE DE CASTELLA EL 1714  
 

 Al llarg de 45 anys he escrit uns 150 articles sobre temes diversos, concretament de l’àmbit polític  

i de l’àmbit de la salut. A més, he co-escrit un llibre i redactat dos més, un publicat i l’altre no, aquests darrers 

sobre la combinació dels dos àmbits. Però tots aquells escrits, ara no venen al cas.  

 

 El fet aquí és que fins avui dia mai no havia escrit sobre la corrupció. Per què? Per diferents motius: 

 Perquè considero que la corrupció és inherent a la concepció individualista, econòmica i profana  

de l’univers, del món i de la vida que té la Societat Occidental Moderna. I això en qualsevol de les seves 

nombroses variants: capitalisme, liberalisme, socialisme, comunisme, feixisme i altres –ismes  

(cadascun, a més, amb les seves respectives múltiples subvariants). 

 Perquè, en particular, en una societat moderna la corrupció és consubstancial no només a la política  

(com es denúncia últimament) sinó també a qualsevol altre gran àmbit: finances, negocis, militar, sani-

tat, ensenyament, investigació, multinacionals, organismes internacionals, etc. 

 Perquè el muntant econòmic que aconsegueix la corrupció (per la qual hi ha sovint tant d’escàndol i que, 

a temporades, és tan criticada en els mitjans) en realitat és només la xocolata del lloro, i “la lluita contra 

la corrupció” serveix per amagar l’astronòmic major volum al qual arriba l’estafa econòmica (i, encara 

més, l’estafa de salut, de vitalitat... i de vides senceres) que significa el funcionament socialment consi-

derat normal (i, per tant no qualificat, com a corrupte) de tots els actors de pes de la societat actual.  

 I la raó més important: perquè no tenia cap enfocament qualitativament diferent a proposar,  

a part de demanar/exigir una conducta ètica, honrada, responsable, solidària... és a dir, alguna de les 

conegudes (i a la seva vegada entre sí conflictives) i benintencionades (però ja se sap que “l’infern està 

empedrat de bones intencions”) variants de l’anomenada “educació en valors” aplicada en aquest cas  

a aconseguir un nivell de “corrupció zero”. 

 

 Però fa un cert temps que aquest marc general va canviar radicalment: vaig assistir a un curs  

d’En JORDI MIRAVET, president de MEMORIAL 1714 (Fossar de les Moreres, 2-4, obert els diumenges 

11-14 h i a hores convingudes, http://www.memorial1714.cat), qui va explicar el contingut d’una paraula 

totalment desconeguda per a mi: INSACULACIÓ, que el va portar a fer una distinció que immediatament vaig 

intuir decisiva: corrupció individual versus corrupció social o col·lectiva o nacional. I per fi, ara m’animo  

a escriure sobre la corrupció en aquesta nova LA GOTA CATALANA, tot i que he trobat poca informació  

al respecte. Agraeixo per endavant qualsevol dada o documentació o proposta que se’m faci arribar.  

 

 Insisteixo que tant la paraula com aquesta distinció decisiva, han estat silenciades per parts iguals pels 

líders nacionalistes espanyolistes, que obtenen els seus privilegis de controlar l’“Estado Español”, com pels 

líders nacionalistes catalanistes, que obtenen les seves prerrogatives de gestionar la Generalitat. Amb l’agreujant 

que allà mai van tenir “insaculació” i, pel contrari, aquí afortunadament en vam tenir durant segles (quants?). 

 

 El perquè d’aquest silenci surt per si sol a la llum quan es comença a saber què era la insaculació dintre  

del complex i complet sistema constitucional català (igualment desconegut perquè també és silenciat per uns,  

els invasors i ocupants, lògicament; i pels altres, els envaïts i ocupats, lamentablement). Provinent del procedi-

ment jurídic romànic, la insaculació era un mètode implantat en el Principat de Catalunya (i en gran part de la 

Nació Catalana) de designació de càrrecs públics de responsabilitat en nombrosos (¿en tots?) els àmbits de la 

societat, sobretot en el polític. Què és el que actualment sé sobre el mètode d’elecció de càrrecs per insaculació? 

 

1.- Cada elecció sempre era en una data fixa (per exemple, la del Consell de Cent de Barcelona, per Sant Andreu 

el 30 de novembre). Per tant, s’ha acabat això que la data de les eleccions les posa qui està en el govern perquè 

considera que és la data que millor escau a la seva estratègia electoral orientada a continuar en el poder. 2.- El 

temps de duració de l’exercici de la funció estava prèviament establert i era fix i curt (un any els càrrecs 

municipals, tres els de la Generalitat,...). 3.- No hi havia cap remuneració per exercir el càrrec. 4.- El nom de cada 

persona considerada qualificada per optar a una responsabilitat (i que complia una sèrie de condicions, com no 

tenir deutes) era escrit en rodolí en un paper diferent que, doblegat, s’introduïa dins d’un petit recipient anomenat 

http://www.memorial1714.cat/


‘cargolí’1. 5.- Tots els cargolins s’introduïen dins d’un sac (per això el nom “insaculació”). 6.- La “mà innocent” 

d’una criatura treia un cargolí. 7.- El nom del paper que estava dins d’aquest cargolí extret del sac, indicava qui 

era l’escollit pel càrrec en qüestió. 8.- Tot i que la persona escollida podia negar-se a assumir el càrrec, poques 

vegades passava perquè es considerava que era tan un honor com un deure i una responsabilitat cap a la 

comunitat. 9.- La persona escollida havia de retre comptes del seu patrimoni passant el que se’n deia  

la “Purga de taula” tan abans com en acabar el període d’exercir el càrrec. I 10.- Si la persona volia de nou ser 

candidat a aquell càrrec, s’havia d’esperar varies eleccions. Sembla clar, doncs, que la insaculació era una 

garantia, un preventiu perfecte, contra la corrupció social. I també sembla clar que la insaculació era una forma  

de funcionament comunitari que, afegit a l’ambient col·lectiu de respecte a la llibertat i a les persones imperant  

a la societat catalana, necessàriament reduïa encara més les possibilitats de corrupció individual. 

 

 La regla “breu duració en el càrrec” explica, per exemple, una cosa que em va sorprendre molt quan un 

amic m’ho va assenyalar: que el número de N’Artur Mas com a president de la Generalitat de Catalunya sigui  

ni més ni menys que el 1292. Considero que l’actual president hauria de dir-ho gairebé sempre però gairebé mai 

no menciona aquest número. Avui dia ho saben poquíssims catalans i pràcticament cap “ciudadano español”. 

Senzillament recordar periòdicament a uns i altres que Mas és el graó 129 en la cadena successòria  

de la Presidència de la Generalitat de Catalunya instaurada el 1359, subratllaria la llarga continuïtat històrica 

d’aquesta institució catalana central, i com també ressalta quan de malintencionada és la insistència  

de la parasitària-camarilla-de-Madrid (p-cM) en què Catalunya mai va existir com a entitat política pròpia.   

 

 I aquest número 129 em va cridar encara més l’atenció quan vaig adonar-me que la Generalitat va ser 

abolida –per cert, com van ser anorreades totes les demés institucions de l’Estat Català- el 1714, i no va ser 

restablerta fins el procés de canvi que dugué el 14 d’abril de 1931 primer a proclamar la IV República Catalana, 

i posteriorment a la “II República Española”; és a dir, la Generalitat va ser extingida per la p-cM durant 217 

anys. En conseqüència, hi hagué 129 (121 + 8) presidents de la Generalitat en els períodes 1359-1714 i 1931-

2015, és a dir, en només 355 + 84 = 439 anys, o sigui, en unes gairebé 18 generacions (de 25 anys cadascuna). 

A més, també Franco va abolir la Generalitat però en aquest període (1939-1977) la Generalitat va mantenir la 

seva continuïtat i la seva representativitat institucional en l’exili fins que el procés de canvi per la mort del 

dictador va permetre el retorn el 23 d’octubre de 1978 de Josep Tarradellas (amb les seves confusionistes 

cèlebres tres curtes frases: “Ciutadans de Catalunya! Ja sóc aquí! Jo també vull l’Estatut!”. Qualitativament 

diferent hagués sigut dir: “Catalans! Ja són aquí! Jo també vull la llibertat!”). A cap lloc s’explicava com 

s’elegien aquells presidents. Jordi Miravet va aportar l’explicació: per insaculació. Però no ho van ser tots.  

 

 Quan vaig veure la llista dels successius presidents de la Generalitat (per exemple a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a ) vaig observar que la majoria 

ocupaven aquest càrrec durant tres anys; uns quants, un o dos anys; i molt pocs un període superior als tres anys. 

La mitjana des de la instauració el 1359 fins avui dia: 3,4 anys per president, és a dir, un temps d’exercici de 

càrrec menor al període de quatre anys per mandat de qualsevol president elegit per votació democràtica en 

qualsevol administració o país. Però aquesta mitjana amaga una diferència reveladora. La mitjana dels 121 

primers presidents que hi va haver entre 1359 i 1714 va ser 2,9 anys. Però la dels vuit últims després de la 

reinstauració el 1931, ha estat de 10,5 anys, el que clarament indica que ja no van ser escollits per insaculació. 

 

 Això és important perquè Jordi Miravet també em va fer comprendre que la insaculació és un preventiu 

davant la corrupció social, col·lectiva o nacional. Només deixa marge per a la corrupció individual, que sempre 

pot trobar una escletxa. I va posar un exemple molt il·lustratiu. Durant el setge de Barcelona (des del 23 juliol 

del 1713 fins a l’11 de setembre del 1714: 414 dies, gairebé 14 mesos; sembla ser el setge més llarg que  

ha sofert mai una ciutat cristiana per tropes també cristianes en aquells segles) es va descobrir que  

uns dels responsables de la defensa desviava part dels aliments que arribaven per ajudar els assetjats,  

i els venia als assetjadors. Quan aquesta traïció es va saber, no es va condemnar pas el corrupte ni a mort  

ni a presó ja que es va considerar que el repudi social generalitzat era càstig suficient.  

                                                 
1 Felipe-V-de-Castilla va manar recollir i destruir tots els cargolins, probablement perquè eren un símbol d’un tret 

característic de la llibertat de la societat catalana que, per contrast, assenyalava el caràcter absolutista i corrupta de les formes 

de govern castellanes, convertides després de 1707-1715 en “estadoespañolas”, també en el territori de la Nació Catalana.  
2 En realitat –però no hi entraré aquí-, En Mas és el cinquè President (després de Tarradellas, Pujol, Maragall i Montilla) 

d’una Generalitat instaurada el 1977 com a part constitutiva de l’“Estado-Español”, i, per tant, amb una funció 

qualitativament diferent que la que van tenir els primers 121 (i probablement també Macià i Companys, i ja no sé si Irla i, 

menys encara, Tarradellas en l’època d’exili) Presidents d’una Generalitat que era el govern d’un Estat Europeu 

Independent fins l’11 de setembre de 1714.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Generalidad_de_Catalu%C3%B1a


 Completada el 1714 l’ocupació militar castellano-francesa del Principat i de tota la Nació Catalana, 

Felipe-V-de-Castilla-i-fins-1705-Felip-IV-d’Aragó, amb el “Decreto de Nueva Planta” de 1716: 

A) abolí totalment la insaculació. Però és important saber que ja Felipe-IV-de-Castilla-i-Felip-III-d’Aragó 

havia intentat tergiversar i controlar la insaculació de manera menys brutal: el 3-1-1653 va ordenar que 

només podien ser insaculades aquelles persones que rebessin el seu vistiplau, pel que únicament sortirien 

elegits individus fidels a la seva corona. Però va resultar que, malgrat aquest filtre prèviament efectuat, 

moltes de les persones que resultaven escollides per aquesta insaculació censurada però arrelada en el poble, 

una vegada ocupat el càrrec, pesava més la costum i els lligams, i també es convertien en portaveus  

de la societat catalana i defensaven les seves reivindicacions i denunciaven els greuges rebuts, 

B) i va instaurar la qualitativament diferent concepció castellana de designació dels càrrecs: vitalicis (mentre el 

propi Rei -o el seu successor- no el destituís o rellevés posant-ne un altre) i designat pel Rei, bé a dit o bé 

posant-lo a subhasta; i el titular del càrrec així designat, escollia també a dit, i també per un temps indefinit, 

els seus col·laboradors i subordinats. Sembla clar que aquest mètode genera imparablement la corrupció 

social com a forma sistemàtica de govern absolutista. I aquest mètode castellà ens va ser imposat a partir de 

1714 per Felipe-V-de-Castilla-i-des-de-1705-ja-no-Felip-IV-d’Aragó, i va ser mantingut pels seus succes-

sors. Queda clar, doncs, que el títol ALS CATALANS TAMBÉ LA CORRUPCIÓ ENS VA SER IMPO-

SADA PEL REGNE DE CASTELLA EL 1714, no és una exageració sinó una simple constatació.  

 

Es pot afirmar que des del 1714, la corrupció ha estat per l’”Estado-Español”una forma institucional de 

controlar Catalunya ja que s’ha induït la corrupció per tal de tenir agafats pels... dossiers als qui usufructuaven  

a Catalunya les engrunes de poder que queien de les poltrones de la p-cM com a fruit de la perpetuació de la 

victòria del 1714 i de la consegüent ocupació de la nostra terra, ocupació militar i de tot tipus. No és estrany que 

autors com Joaquim Albareda assenyalin que “después de la Guerra de Sucesión la corrupción se extendió 

como nunca se había visto”. De fet, el Memorial de Greuges de 1760 lliurat a Carlos-III-de-Castilla lamenta 

que els càrrecs públics que abans s’escollien per insaculació i per un any, després del 1714 fossin designats  

per decisió real i amb caràcter vitalici. Aquí segueix existint el factor individual ja que, d’alguna manera,  

queda l’opció d’exercir o no la corrupció des d’un càrrec públic, però és molt més difícil resistir les pressions 

establertes que empenyen a la corrupció social rutinària. En 1714, l’”Estado-Español” construït com a extensió 

del “Reino de Castilla” destruint tots els altres regnes que hi havia a Hispania, passà a ser intrínsecament 

corruptor... i així s’ha mantingut, es manté i inevitablement es mantindrà... mentre existeixi.  

 

La cosa sembla especialment clara en “la España de las Autonomías”. En particular, i per abordar un cas 

candent, és quasi impossible que “los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Español” no tinguessin  

un o més “dossiers Pujol” des d’abans que el Molt Honorable (ara injuriat però que era exemple de polític 

català, anomenat el 1984 “Hombre del año” per el diari ABC de Madrid) guanyés les primeres eleccions el 1980. 

I és igualment improbable que cada vegada que hi havia un conflicte entre Madrid i Barcelona, Jordi Pujol 

viatjava ràpidament a Madrid (of course!) i en castellà (doble of curse!) exposava els seus arguments fins que  

el representant de torn de la p-cM dipositava sobre la taula de la Moncloa el “dossier família Pujol” més adequat 

i li preguntava somrient “Muy Honorable Presidente Pujol, ¿verdad que pronto vamos a ponernos de acuerdo?”. 

 

I també sembla clar que només quan Jordi Pujol va declarar que l’etapa autonomista s’havia demostrat estèril  

i que ja estava exhaurida, i que l’única via que queda per a Catalunya és la independència (no va arribar a dir  

“és recuperar la llibertat”), el “dosier Pujol arma de presión” es va transformar en el “dosier Pujol arma de 

destrucción”… per cert, molt poc eficient per frenar la mobilització popular pro-independència. Som molts els 

catalans que considerem que com més “dosieres corrupción catalana” surtin a la llum, més néta i forta serà la 

Catalunya restituïda com a país de nou lliure. I alguns, fins i tot ens alegrem que la bruta actuació de la p-cM 

(que probablement desconeix la insaculació) contribueixi a afeblir la parasitària sub-camarilla de Barcelona (que 

probablement no desconeix la insaculació però que sí la silencia) i aque més catalns assumeixin responsabilitats. 
 

Però malgrat els 300 anys d’invasió, de pressió i de repressió corruptora de l’”Estado-Español”després  

de destruir el sistema anticorrupció denominat “insaculació”, és falsa la imatge que molts mitjans anomenats  

de “comunicació” transmeten segons la qual el nivell de corrupció a Catalunya (i sobre tot entre els qui volen  

la independència) sigui igual o fins i tot major al que impera en la p-cM i en altres comunitats. Sis exemples 

il·lustratius. Vet aquí els dos primers:  

*** L’economista Xavier Sala i Martin argumenta que 1) si a tot arreu s’és igualment lladre, i 2) si els lladres  

ho són en proporció a l’oportunitat d’obtenir un possible botí, donat que Catalunya té el 16% de la població  

de l’”Estado-Español” i produeix el 19,8% del seu PIB (en realitat, l’aportació catalana al PIB “estadoespañol” 

ha de ser ser molt més: com a mínim, del 25%), el més lògic seria que Catalunya tingués entre el 16 i el 19,8 % 



de casos de corrupció, però en realitat el novembre del 2014 hi havia obertes a Catalunya 128 causes que 

representen “només” (i massa és) el 7,5% del total de les 1.700 causes obertes en tot l’“Estado-Español”. 

*** L’estudi ¿Cómo se distribuye la corrupción política en España?, realitzat pel Cercle Català de Negocis 

(CCN, http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupció-política-a-

Espanya.pdf), indica que Catalunya té cinc casos de corrupció per milió d’habitants mentre que la mitjana  

per tot l’”Estado-Español” és de 14 (el major índex correspon a les Balears amb 31, i el de la “Comunidad de 

Madrid” és 7), mentre que Catalunya concentra “només” (i, novament, massa és, de totes formes) el 2% de 

l’import defraudat en els casos de corrupció més importants.  

 

I per si algú volgués argumentar que aquestes dues són opinions partidistes pro-Catalunya, quatre webs diferents 

que no son ni catalanes ni catalanistes, i que recullen casos comprovats de corrupció a tot l’“Estado-Español”, 

proporciones les següents dades:  

*** La web http://www.elindultometro.es xifra en 10.350 els indults totals atorgat per l’“Estado-Español”  

entre 1996 i 2013. D’aquests 10.350, 1.191 són per Catalunya, el que “només” (i massa és) representa l’11%. 

*** A http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_políticos_condenados es pot comprovar que els casos de corrupció  

en partits catalans (que recullen el 70% dels vots a Catalunya) “només” són el 4,6% dels casos a nivell estatal  

en lloc de l’11,2% que li correspondria per aquest 70% del 16% de la població de l’“Estado-Español”.  

*** A http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo#Otros_mapas, a l’apartat de Casos más 

importantes, hi ha 47 casos de corrupció, dels quals quatre són a Catalunya (entre tots els partits). Això és  

el 8,5% del total, mentre que Catalunya té el 16% del total d’habitants. I a la llista total de casos de corrupció  

“a nivel local o regional”, hi ha una llista de 314 casos, dels quals vuit són a Catalunya. “Només” el 2,55%. 

*** I el mapa http://goo.gl/maps/0gHF annexa una llista on hi ha 306 casos de corrupció, dels quals  

18 son a Catalunya, el 5,9%. Si comptem casos per milió d’habitants, tindrem que per cada cas de corrupció a 

Catalunya, n’hi ha 3,11 casos a l’“Estado-Español”.  

 

Com a conclusió: després de 1714 Catalunya es va veure envaïda també per l’ADN corrupte de “Casti-

lla/Estado-Español”, però no ha quallat tant ja que l’índex de corrupció és més de 3 vegades inferior que allà.  

Si nosaltres ens poguéssim fer les lleis, hi hauria encara menys corrupció que allà. I seria molt-molt-molt menor 

si recuperéssim el Dret català i les Constitucions Catalanes, i l’esperit i els costums que van generar-los. 

 

En canvi, la percepció social -no només allà sinó també aquí- és molt diferent ja que els mitjans de l’“Estado-

Español” i la majoria de mitjans de Catalunya s’acarnissen molt més en els casos catalans i generen la imatge 

que aquí hi ha més corrupció. És clar que la engrandida “corrupción catalana” és utilitzada com un potent arma 

contra la independència de Catalunya. I aquí vull fer dues observacions més: 

---que els casos que surten i s’utilitzen ara, esclaten o són de fa anys o fins i tot dècades. Cas Clotilde:  

gener 2013. Cas ITV: juliol de 2012. Cas Palau: juny 2009. Cas Adigsa: 2005. Cas Pujol: d’abans de 1980. 

---que la corrupció de tots tipus a Barcelona ha de ser obligatòriament de molt menor importància que  

la de Madrid per la senzilla raó que allà és el cor del “poderoso Estado-Español”, on hi ha les grans empreses  

de l’Ibex-35 i on es prenen les decisions d’abast estatal que afecten els sectors polítics i econòmics claus. Aquí, 

la corrupció només es pot fer en els nivells baixos on s’apliquen les decisions preses allà. Això queda reflectit en 

que “el palco del Bernabeu” té 450 places (allà van no al futbol sinó al palco) mentre que la llotja del Camp Nou 

té 120 places (i malgrat que també si facin contactes i negocis, han de ser d’un nivell inevitablement inferior). 

 

Em sembla que queda clar que la resposta QUANTITATIVA és: “Calleu que Ustedes en teniu més!”.  

I m’agrada pensar que en aquest comparativament menor grau de corrupció a Catalunya intervé una certa 

subjacent memòria històrica de la insaculació. Una infografia del Cercle Català de Negocis facilita una visió 

ràpida sobre la diferent quantitat de corrupció: http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN-

infografia_completa.pdf 

 

Però molt més clarificadora és la resposta QUALITATIVA: “Calleu perquè el 1714 Ustedes veu portar i 

imposar la vostre corrupció castellana congènita i endèmica. Quan ara marxeu, us emporteu les vostres forces 

d’ocupació; el vostre dret, les vostres lleis (totalment diferents de les nostres) i la vostra triplement il·legal 

“Constitución de 1978”; i us emporteu la vostra corrupció... ¡i tots els VOSTRES DEIXEBLES CATALANS! 

 

El que sí m’agradaria és que fóssim capaços de reposar, actualitzada, la INSACULACIÓ com a font de 

qualificació, d’honradesa i de transparència dels responsables, en tots els àmbits, de la Catalunya de nou lliure.  

 

Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com>    Barcelona, 15 de febrer de 2015. Retocat el 28 de juliol de 2017. 

http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN_Com-es-distribueix-la-corrupci%C3%B3-pol%C3%ADtica-a-Espanya.pdf
http://www.elindultometro.es/
http://wiki.15m.cc/wiki/Lista_de_pol%EDticos_condenados
http://wiki.nolesvotes.org/wiki/Corrupt%C3%B3dromo#Otros_mapas
http://goo.gl/maps/0gHF
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN-infografia_completa.pdf
http://www.ccncat.cat/wp-content/uploads/2014/09/CCN-infografia_completa.pdf


Inspirar-nos en els nostres avantpassats  

per actuar adequadament ara1 
 

Aplicació avui de l’obra d’En FRANCESC MASPONS I ANGLASELL (1872-1966)2 
 

I. Introducció  
 

Desitjo compartir el que sobre el passat i el present de Catalunya estic descobrint als meus 72 anys, i que 

em té molt content... i també molt emprenyat! I és simbòlic compartir-ho aquests dies ja que el que m’està 

passant és comparable a l’experiència que (gairebé) tothom ha tingut respecte dels Reis d’Orient, 

denominació que utilitzo des de fa poc en lloc de la de “Reis Mags”, que reflectia la profunda castellanit-

zació que patim des de fa bastant més de 302 anys. Oi que (gairebé) tots veiem d’adults molt diferents els 

Reis d’Orient a com els gaudíem quan criatures? Doncs un canvi d’aquestes dimensions és el que es té 

quan es descobreix com érem els catalans, el Principat de Catalunya i la Nació Catalana fa tres segles.  

I aquest canvi influeix decisivament sobre com actuar ara i aquí. 

 

II. Francesc Maspons i Anglasell, clau per saber com érem els catalans i com ens regíem  
 

Gràcies a En Francesc Maspons i Anglasell he pogut escriure Conèixer els catalans d’abans de 1714, un fulletó de 

16 pàgines que m’agradaria que llegís tot català... i també tot no-català3.  

 

Vegem alguns exemples que aproximen com érem els catalans i el Principat que vam bastir: 

 

---el Dret Català era totalment diferent del “Derecho Castellano”: el català anava de baix cap a dalt, del poble lliure 

cap al Rei i les autoritats paccionades (pactades), mentre que el castellà anava de dalt cap a baix, del Rei absolutista 

cap al poble súbdit. Això es pot exemplificar ressaltant que expressions castellanes tan conegudes i que tan ens han 

sigut imbuïdes com “El Rey es la ley” o “¿Qué es ley? Lo que manda el Rey” o “Uno es el Rey, una es la ley” o “El 

que manda, manda” o “Así lo ordena la ley” o “Las leyes son para obedecerlas” 4, eren senzillament inconcebibles a 

Catalunya i a tota la Nació Catalana ja que cap català no podia pensar així i, per tant, era impossible que un català 

s’expressés de forma semblant5. 

 

---els catalans teníem “Immunitas plebis”6, és a dir, immunitat del poble davant de qualsevol autoritat, fins i tot del 

Rei. I la gran majoria de Constitucions Catalanes tenien com objecte justament protegir la llibertat del poble i 

prevenir o sancionar els abusos d’autoritat7. 

                                                 
1 Aquest text es una ampliació de la Comunicació que de manera inesperada i generosa vaig ser invitat a presentar la tarda 

del 2 de novembre de 2016 a la Jornada d’Estudis FRANCESC MASPONS I ANGLASELL (1872-1966) organitzada per la 

Societat Catalana d’Estudis Jurídics, i celebrada a Barcelona al matí a la seu de l’Institut d’Estudis de Catalunya (c. del 

Carme, 47) i a la tarda a la seu de la Comissió Jurídica Assessora (pl. Nova, 2-3). Amb el títol Francesc Maspons i 

Anglasell, un model per als catalans d’avui, dita Comunicació està publicada (pàg. 141 a 149) en el llibre que recull el 

conjunt de ponències i intervencions hagudes: Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966): Homenatge: Actes de la 

Jornada d’Estudis, número 2 de la Col·lecció Miscel·lània (Societat Catalana d’Estudis Jurídics, maig de 2017). 
2 Per una presentació d’En Francesc Maspons i Anglasell: https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0912-maspons-

jurista-i-home-daccic3b3-farmengol-12pg.pdf  
3 Es pot baixar gratuïtament en català del blog https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-

conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf. També hi ha versió en castellà. 
4 Una prova que els castellans d’ara estan molt a prop dels seus antecessors que afirmaven “El que manda, manda”, és que 

l’actual concepció del “Derecho del Estado Español” es pot resumir en l’expressió: “Al amigo, trato de amigo; al enemigo, 

trato de enemigo; y al indiferente, la legislación vigente” (Joan Fonollosa, Espanya explicada als catalans, Dux Editorial, 

2013, pg. 39), i es pot caricaturitzar molt adequadament en “el palco del Bernabeu”. 
5 Però ara els catalans accepten que “les lleis hi són per complir-les” oblidant que la justícia està per sobre de les lleis. El Dret 

Català tenia molt en compte les circumstàncies i jutjava “per Dret i raó” i no pas “per fer complir la llei”. 
6 Pàg. 15 de L’esperit del Dret Públic Català (Editorial Barcino, 1932, 97 pg). Es pot baixar gratuïtament el llibre sencer de 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf 
7 En canvi, ara “els catalans més demòcrates i igualitaristes” aspiren a reduir o fins i tot eliminar la immunitat de la família 

real, dels presidents, dels ministres, dels parlamentaris, dels senadors i d’altres capitostos, però no poden ni imaginar la 

possibilitat de que es pugui plantejar la immunitat del poble davant de totes les autoritats... COM JA TENÍEM! Desconèixer-

ho és conseqüència que se’ns ha esborrat el nostre passat com a poble i com a NACIÓ-estat, i això és part del genocidi. 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0912-maspons-jurista-i-home-daccic3b3-farmengol-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0912-maspons-jurista-i-home-daccic3b3-farmengol-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf


---per molt xocant i increïble que actualment pugui resultar, al Principat i a tota la Nació Catalana no hi havia 

corrupció social; és més, era impossible que n’hi hagués. En primer lloc, l’ambient general de respecte a la llibertat, 

a la justícia i a la persona n’era un obstacle, i reduïa molt la possibilitat –mai totalment descartable- de corrupció 

individual8. Però, a més, el mètode que s’utilitzava per l’elecció de càrrecs significava una prevenció total de la 

corrupció social. Aquest mètode s’anomena-va “insaculació” i es pot resumir així: els càrrecs no es cobraven i eren 

per un temps limitat: un any els municipals, tres anys els de la Generalitat; s’escollien sempre en la mateixa data 

fixa que tothom sabia9; els noms de les persones qualificades pel càrrec s’escrivien cadascun en un paper que 

s’introduïa en un “cargolí”10 i es ficaven en un sac –d’aquí el nom “insaculació”-; una “mà innocent” –una criatura- 

treia un “cargolí” i el nom del paper era el candidat escollit; els escollits passaven la “purga de taula” abans i 

després d’exercir la funció rendint compte del seu patrimoni; i l’escollit no podia tornar a ser candidat fins varies 

eleccions posteriors11. Quan ara s’està utilitzant la (suposada, ja que no hi ha cap sentència ni castellana) corrupció 

dels Pujol, Serra i d’altres, la resposta qualitativa a donar seria: “Ustedes callin perquè la corrupció la van portar els 

seus exèrcits el 1714 imposant els càrrecs vitalicis nomenats pel Rey, bé a dit, bé posant-los a subhasta. Quan ara 

se’n vagin, junt amb les seves lleis, les seves forces d’ocupació i tot el que és seu, facin el favor d’emportar-se en 

particular la seva corrupció I TOTS ELS SEUS DEIXEBLES CATALANS, que finalment no passen de ser sinó 

uns simples alumnes de Ustedes. Bon vent i barca nova!”.12 
 

---la conducta de les autoritats catalanes havia de ser exemplar per a tothom, incloent una pluralitat ben signifi-

cant13: “(...) el príncep, qui encarna la suprema autoritat de l’Estat, ha d’ésser escrupolós i fidel complidor dels seus 

deures ‘de guisa que tots hòmens, nobles e no nobles, reis i prínceps, e magnats e cavallers, vilans e pagesos, 

mercers e mercaders, peregrins e vianants, amics e enemics, cristians e sarraïns, jueus e heretges, se pugen en ell 

fiar e creure’"14. Sí, guanyar-se la confiança ¡dels enemics! 
 

---les Constitucions recollien el costum dels catalans de “portar i posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit 

sense cap impediment”15. És això compatible amb la imatge que se’ns ha fet arribar i creure d’uns pagesos catalans 

i d’un poble català oprimit i maltractat, dret de cuixa inclòs?16 
 

---hi havia una dinàmica social que apel·lava a les capacitats de cadascú i buscava donar-los un espai per difondre-

les i compartir-les. Eiximenis explica17 tres normes del governant a Catalunya: 1) demanar a tothom consell: “cert 

temps de l’any cascú fos request de proposar en certs llocs de la comunitat les millors coses que sabés per profit del 

comú, car més veen molts que pocs”; 2) “La cosa pública més e mills s’ha de mantenir ab bons costums que no ab 

armes”; i 3) “Cascú en la comunitat deu ésser ocupat, gran o poc, dret o contret, hom o fembra”.18 
 

--- etc.  

                                                 
8 Així, durant el setge de Barcelona (414 dies: 25 juliol 1713 a 11 setembre 1714) es va descobrir que un dels encarregats 

de rebre i distribuir els aliments que arribaven en suport dels assetjats, en desviava una part per vendre-la als assetjadors. 

No se’l va condemnar a mort ni a presó, doncs es va considerar que el rebuig de la comunitat era un càstig suficient. 
9 S’ha acabat això que la data de les eleccions la posa qui està en el poder dins de la seva estratègia per continuar en el poder.  
10 L’odi genocida d’En Felipe-V-de-Castilla era tal que va fer recollir i destruir tots els “cargolins”... però algun se’n va salvar. 
11 https://lagotacatalana.cat/las-primera-gotas/gota-3/  
12 “Las medidas anticorrupción” que puguin pactar els partits estadoespañolistas i els seus aliats d’aquí no poden acabar amb  

–i en prou feines reduir- una corrupció social que és la forma sistemàtica de govern que el “Reino de Castilla” va anar estenent 

a totes les poblacions conquerides. Malgrat tres segles de sotmetiment a les regles de joc imposades per Madrid, aquí la 

corrupció social ha arrelar menys (https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-

corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf) perquè la vida en el Principat n’estava immunitzada. Però 

fins i tot molts catalans han interioritzat que aquí n’hi ha més degut a com l’enorme maquinària de la “brigada mediàtica” ha 

utilitzat els casos Pujol i altres en contra del moviment del poble català. El de la corrupció és un bon exemple de la diferencia 

catalans-castellans, i de l’urgent que és no només RECUPERAR LA LLIBERTAT sinó RECONSTRUIR LA NACIÓ. 
13 L’esperit del Dret Públic Català, pàg. 13. 
14 Quant haguessin durat en el Principat la gran majoria de “Reyes, Presidentes, Ministros, etc. castellanos y estadoespañoles”? 

És més: haguessin arribat a ocupar aquest càrrecs o, més en general, qualsevol càrrec de responsabilitat comunitària? 
15 Article 29 del Capítol 5 del Títol 1 de la presentació moderna (en 5 Títols, 15 Capítols i 97 Articles) de les Constitucions 

Catalanes feta el 1878 pels advocats Josep Coroleu i Josep Pella i publicada amb el nom (incorrecte) Los fueros de Cataluña. 

De 834 pàgines, es pot baixar gratuïtament de https://drive.google.com/file/d/0B8cH48L_Vj8bMzlsdjV3N01acUU/view, 

enllaç trobat al Web http://devolucio.cat/biblioteca/ del grup “Patriotes per la Devolució”. 
16 Els que s’oposen a la possessió d’armes per part de particulars amb el pretext de les massacres que passen als USA –com jo 

he fet fins no fa gaire, però que de moment he deixat de fer mentre aclareixo la meva posició- deurien recordar que també els 

suïssos tenen armes a casa i no hi ha matances similars, moltes vegades lligades als USA al consum de psicofàrmacs i a altres 

causes més sofisticades i ocultes (experiments de manipulació i control mental, d’enginyeria social,...). 
17 Francesc Eiximenis (Girona, 1330 - Perpinyà, 1409), en el llibre Regiment de la cosa pública, de 1383. 
18 RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA exigeix el millor que pugui-i-vulgui aportar cada català. I encara més 

ho demana RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, molt malmesa després de 302 anys de sotmetiment i molts més de 

genocidi. És hora de fer útil el que es sap i que sigui útil, i d’eliminar el que se’ns ha ensenyat però que sigui perjudicial. 

https://lagotacatalana.cat/las-primera-gotas/gota-3/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/11-mc3a1s-de-tres-veces-mc3a1s-corrupcic3b3n-en-el-estado-espac3b1ol-que-en-cataluc3b1a1.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B8cH48L_Vj8bMzlsdjV3N01acUU/view
http://devolucio.cat/biblioteca/


III. Saber com érem permet entendre que ara estem presos i que ens estan genocidant 

 

Declaro que estic enamorat d’aquells avantpassats nostres. I ho declaro en nom també de la meva 

germana, dels meus pares, dels meus avis i de 12 generacions d’antecessors que ara sé que van morir 

presoners. Com ara sé també que nosaltres estem presos només que sense ser-ne conscients perquè els 

barrots de la presó, després de 302 anys, ja formen part del mobiliari de la casa i, pel que per ara sembla, 

la immensa majoria de catalans els accepta... encara que confio que només sigui perquè ja ni els veu.  

 

És més: els catalans no veiem per ara el nostre propi genocidi i l’estem acceptant passivament... i això 

indica el molt avançat que està. M’ha fet arribar definitivament a la conclusió que estem sent genocidats 

comprendre que els catalans d’ara estem molt més a prop dels castellans de fa tres segles que dels nostres 

propis avantpassats. Dit d’una altra manera: els castellans d’ara són molt semblants als seus antecessors 

castellans de fa 302 anys i són totalment diferents dels catalans d’aleshores, però actualment són molt 

semblants a nosaltres. És a dir, els catalans actuals som molt diferents dels catalans de fa 302 anys però 

som molt similars als castellans d’aleshores i als castellans d’ara. Això vol dir que al llarg de més de tres 

segles els catalans hem anat sent castellanitzats, cosa que, quan es fa per la força, s’anomena genocidi... 

encara que, per ara, cap autoritat catalana en cap tipus d’àmbit, ho digui... com a mínim, públicament. 

 

Les poques vegades que s’utilitza el mot “genocidi” és adjectivant-lo: s’arriba a parlar de “genocidi 

franquista”, i altres vegades i segons els àmbits l’adjectiu és “cultural”, “lingüístic”, “econòmic”, 

“històric”, etc. Però la qüestió a entendre –i a atrevir-se a acceptar!- és que si es poden posar afegits tan 

variats, és perquè hi ha genocidi a seques. I un cop es supera la profunda resistència a reconèixer aquesta 

greu realitat en que vivim-i-morim, aleshores es descobreix ni més ni menys que com a mínim les tres 

primeres de les cinc causes de genocidi19, i tots els quatre delictes a castigar similars a genocidi20 que 

enumera la Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi adoptada per l’ONU el 

194821, són perfectament aplicables al poble català i a tota la Nació Catalana.  

 

I convé tenir present que aquest tipus de delictes no prescriuen.  

 

Proposo, en conseqüència, que comencem molt seriosament la preparació jurídica de la presentació als 

Tribunals Internacionals corresponents de la denúncia de –com a mínim- tres causes de genocidi i de 

quatre delictes similars a genocidi comesos per Madrid/Castilla/Estado-Español contra els catalans i tota 

la Nació Catalana com a mínim des de l’ocupació militar i la repressió en tots els àmbits patida a partir de 

1714. Considero clau introduir en la nostra activitat interna i externa, nacional, estadoespañola, europea i 

mundial, la dimensió per ara no tinguda en compte de la nostra sorprenent sobrevivència com a poble 

davant d’un genocidi multisecular executat per un estat estranger enemic i invasor que continua ocupant-

nos i sotmetent-nos. I que cada dia en dona proves... que els actuals dirigents catalans gairebé amaguen. 

 

Però és més: en paral·lel, o potser fins i tot abans, es podrien posar en marxa les denúncies  

***per delictes de privació indeguda de llibertat. Quina és la condemna-i-indemnització a una persona per 

un any de privació forçosa de llibertat? I per 302 anys a tot un poble? 

***per delictes de maltractament: quina és la condemna per un home que maltracta una dona? I per un 

“Estado-Español” que maltracta milions de dones catalanes? I pel nombre similar d’homes catalans que 

han sigut maltractats al mateix temps que les dones catalanes?  

***per delicte de violació d’un Drets Humà? I de diversos? I de (gairebé) tots, ja que no som lliures?  

***per... 

                                                 
19 Són: 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. Les altres dues 

causes considerades genocidi que, a falta d’informació que no tinc, no em sembla que ens siguin aplicables, són: 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.  
20 A més del propi a) genocidi per sí mateix, són delicte: b) l'associació per a cometre genocidi; c) la instigació directa i pública 

a genocidi; d) la temptativa de genocidi; i e) la complicitat en el genocidi. 
21 Versió en castellà: Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-481209-convencic3b3n-prevencic3b3n-y-sancic3b3n-del-genocidio-

3pg.pdf  

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-481209-convencic3b3n-prevencic3b3n-y-sancic3b3n-del-genocidio-3pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-481209-convencic3b3n-prevencic3b3n-y-sancic3b3n-del-genocidio-3pg.pdf


IV. Té sentit posar a votació22 si som una nació, i si volem tornar a ser lliures? 

 

La lectura encara molt limitada que he fet de l’obra d’En Francesc Maspons i Anglasell, i el descobriment 

a que m’ha portat de com érem els catalans del Principat i de tota la Nació Catalana, i de com funcionà-

vem col·lectivament, ha fet que cristal·litzés dins meu quelcom que ja intuïa: que no té cap sentit ni cap 

justificació que nosaltres posem a votació (en un referèndum23, en unes eleccions del tipus que siguin, o 

en qualsevol altre forma que es plantegi) si som o no som una nació, i si volem o no volem tornar a ser un 

poble lliure amb estat propi.24  

 

Som una nació més que mil·lenària, probablement la primera NACIÓ-estat europea i la més poderosa 

durant uns segles (a precisar). I a més, una nació d’especial importància amb una història molt intensa, 

complexe i influent25, influència que fins i tot vam conservar durant temps després de 171426. I que, 

malgrat el sabotatge sistemàtic per part de l’“Estado-Español”, encara aconseguim27. 

 

Mentre érem una nació-estat lliure vam ser molt creatius, importants i expansius en tots els camps i en 

totes les coordenades geogràfics. En aquest sentit em va alegrar assabentar-me que Francesc Maspons i 

Anglasell va donar importància i espai al peruà Luis Ulloa i les seves recerques sobre la catalanitat de 

Cristòfor Colom. Però el que els anys trenta no va acabar de sortir és que tota la conquesta d’Amèrica va 

ser (i no podia sinó ser28) una empresa exclusivament de la nàutica Nació Catalana que, en una segona 

fase, és posteriorment usurpada pel “mesetario Reino de Castilla”29. Quan temps caldrà per a que la nostra 

baixa autoestima després de 302 anys de ser sistemàticament educats com a vençuts per part d’aquells que 

sistemàticament s’eduquen a si mateixos com a vencedors, s’atreveixi a considerar seriosament que  

                                                 
22 Posar a votació què som i què volem tornar a ser, planteja una qüestió clau: “Qui vota: els catalans o els ‘ciutadans 

catalans’?”. Un aspecte del nostre genocidi que també aquí s’amaga oficialment és que probablement el poble català és el poble 

més envaït que mai hagi existit. En uns 125 anys hem passat de 2 milions a 7,5 milions de “ciudadanos estadoespañoles en 

territorio catalán”. I com que Franco no va aconseguir el suport de Hitler per desterrar tots els catalans a Marroc 

(https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/4-090314-la-solucic3b3-final-per-als-catalans.pdf), Madrid va organitzar 

una invasió civil. Fa només tres dècades, el 1983, el Presidente Leopoldo Calvo Sotelo afirmava que “Hay que fomentar la 

emigración de gentes de habla castellana a Cataluña y Valencia para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español que 

comporta”. I si el poble català no sap res de tot això i molt més, NO és perquè els capitostos de Madrid ho amaguin, ja que 

aquesta és la seva OBLIGACIÓ, sinó perquè els capitostos d’aquí ho silencien. I permeten coses com que En García Albiol 

aixafés a Na Montserrat Carulla quan aquesta va tenir el coratge de dir que Franco organitzava l’enviament dels seus aturats a 

Catalunya. I no ha sigut fins recentment que m’he adonat del diferent significat que té que En Tarradellas digués el seu famós 

“Ciutadans de Catalunya: Ja sóc aquí!” enlloc de dir “Catalans: Ja sóc aquí!”, elecció que va haver de ser plenament conscient. 
23 I menys sentit té si la pregunta porta la trampa d‘una resposta triple que, a més de negar-li la qualitat de referèndum, automà-

ticament fa baixar el SÍ. O la trampa d’un percentatge mínim de participació (i més si el mínim és del 60% com fa poc ha 

proposat el Jutge Santi Vidal), en contra de les recomanacions de la “Comissió de Venècia” (veure més a baix i la Nota 30). 
24 És una quimera si no un engany parlar de “Nacions sense estat”. La disjuntiva real es “Nació amb estat propi” o “Nació amb 

estat imposat per una nació enemiga invasora i ocupant”, en el nostre cas imposat per l’estat del depredador “Reino de 

Castilla”, després convertit en “Estado Español” igualment ocupant, repressor i espoliador. Per aquest camí estem sotmesos.  

I en aquest sentit, és absurd o, pitjor, enganyós i autoenganyòs parlar del “nostre autogovern”.  
25 Així ho demostren l’ingent obra de N’Alexandre Deulofeu (1903-1978) i la seva “Matemàtica de la Història”; les actuals 

troballes sobra l’autèntica Història del catalans realitzades per l’INH i per altres grups: CCH, CEC, Histocat, Vaca cega, 

ARHLC, Memorial 1714,...; i altres investigacions que desconec fetes per catalans que, malauradament, són marginats pels 

propis dirigents catalans actuals en tots els àmbits, i per l’Institut d’Estudis Catalans. 
26 Exiliats catalans actuaven per la llibertat i contra Madrid/Castilla/Estado-Español-en-construcción allí on eren. Així,  Ramon 

Frederic de Vilana-Perles (1663-1741) va ser mà dreta de l’emperador Carles VI i dipositari del segell del Sacre Imperi 

Romanogermànic. I a Amèrica, diversos catalans varen tenir un paper important als processos d’independència dels Estats 

Units i de nombrosos països de Llatinoamèrica (on formaven part dels “Consejos Revolucionarios”; la presència entre aquests 

catalans de mercedaris és la probable explicació que “la Virgen de la Merced” -o “de las Mercedes”- sigui la patrona del país 

i/o de les seves “Fuerzas Armadas” a diversos estats llatinoamericans (a precisar: Perú, Equador, Argentina, República 

Dominicana, ??? I també ho és –per què?- de l’Estat de Delaware, als USA).  
27 Les lleis dels Consolats de Mar segueixen influint en la navegació no sols marítima sinó aèria (IATA). Sorprèn la presència 

de catalans en els llocs més insospitats en organismes internacionals i països llunyans. El Barça és l’ambaixador mundial d’una 

Catalunya que desenes de milions d’aficionats situaran en el mapamundi quan se’ls hi digui que és l’equip de la nostra capital. 

Esportistes catalans en moltes especialitats tenen pes internacional malgrat competir amb la samarreta de l’opressor. Etc. 
28 Ara em faig preguntes que mai no m’havia fet. Per exemple: com nassos es por muntar un imperi mundial nàutic des de “la 

meseta castellana”? A 600 Km. del mar i a 600 m. d’altura, quins coneixements hi ha de construcció de vaixells, de navegació, 

de cartografia, etc.? I si “España es de matriz castellana”, com és que “la bandera española” té els colors catalans?  
29 I el mateix passa amb “el glorioso Siglo de Oro español”. I molt-molt-molt més. Però tot això queda per un altre ocasió. 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/4-090314-la-solucic3b3-final-per-als-catalans.pdf
http://www.inh.cat/
http://www.cch.cat/
http://www.cecolom.cat/
http://www.histocat.cat/
http://www.histo.cat/
mailto:Dimarts,%207%20de%20febrer.%20Cicle%20%22RECUPEREM%20L’AUTÈNTICA%20HISTÒRIA%20DEL%20PRINCIPAT%20I%20DE%20%20LA%20NACIÓ%20CATALANA%22:%20%20LA%20MONA%20LISA,%20¿PRINCESA%20D’UNA%20FAMÍLIA%20REAL%20CATALANA?%20%20Per%20ALBERT%20FORTUNY,%20Enginyer%20industrial,%20empresari%20%20i%20professor%20a%20l’UPC.


“el imperio donde nunca se ponia el sol” era l’imperi (o la federació? o confederació? o Commonwealth-

avant-la-lettre? o...) que durant segles havia anat construint, pas a pas, tota la Nació Catalana30. 

 

Posar a votació si som o no som, i què volem tornar a ser, girant l’esquena nosaltres mateixos a mil anys 

d’història nostra i arribant a l’innecessari referèndum (o potser a la trampa referèndum31?), és conseqüèn-

cia de la concatenació “INDEPENDÈNCIA → (És una qüestió) POLÍTICA → REFERÈNDUM”.  

 

Situar el que estem vivint a Catalunya en el camp de la independència falsifica radicalment la situació i 

amaga l’abast profund, vital, del que està en joc. En efecte, parlar d’independència: 1) fa creure que 

nosaltres volem separar-nos quan fins ara estàvem feliços i satisfets cohabitant junts dins del “Reino de 

España” en una unitat lliurament construïda; 2) dóna la imatge que “cuatro provincias españolas, preci-

samente las más ricas, están descontentas por el trato fiscal y económico que reciben, y por esta insolida-

ria razón quieren egoístamente marcharse rompiendo la unidad de la democràtica España tras más de 

cinco siglos y medio de convivència”; 3) permet que es digui que “es una cuestión de ideas políticas: en 

condiciones de igualdad, unos, por razones económicas e incluso sentimentales, deciden ser independen-

tistes, mientras que otros deciden ser no-independentistas o incluso anti-independentistas”; 4) porta a que 

es puguin establir debats formals, tranquils, i fins i tot acadèmics, en què uns desenvolupin arguments a 

favor de la independència, i altres expliquin arguments en contra. En realitat, tot això és fals: la sola unió 

que hem tingut és similar a la que tenen un penyal que es desprèn i el pastor que aixafa; l’única convivèn-

cia que existeix és la del tipus que hi ha entre un pres i els carcellers que el vigilen; i no hi ha en absolut 

condicions d’igualtat entre els que portem 302 anys sotmesos i els que porten 302 anys sotmetent-nos. El 

màxim que pot haver-hi es una síndrome d’Estocolm col·lectiva! 

 

En canvi, la concatenació “RECUPERAR LA LLIBERTAT → (És una qüestió de) VIDA I DIGNI-

TAT → (Afirmar-nos en la nostra) CONTINUÏTAT” reivindica i vivifica els més de 700 anys de vida 

plena i els 302 de vida de supervivència que hem tingut, ens dóna total legitimitat i també ens dota d’una 

legalitat mil·lenària, com veurem.  

 

 

V. Tenim molta més legitimitat –tota!- que la que diuen els dirigents catalans 

 

La principal dificultat per situar-nos en la dinàmica “LLIBERTAT → VIDA I DIGNITAT → CON-

TINUÏTAT” no rau pas a Madrid sinó a Barcelona. Els capitostos d’allà i les poblacions que els seguei-

xen, tenen l’obligació de mantenir-nos sotmesos i d’espoliar-nos tot el que ens deixem, ja que el seu 

poder i els seus privilegis es fonamenten en haver-nos finalment obligat a capitular el 1714. Els hi va 

literalment la vida, tan com a “Estado-Español” com com a “población estadoespañola”, i el seu deure és 

mantenir-nos dominats i prosseguir el nostre genocidi. I el cert és que van complint la seva tasca dia rere 

dia, any rere any,... i ja... segle rere segle! Quin sentit té dir “no ens entenen”, “no ens comprenen”, etc.? 

 

I el nostre deure és obligar-los a que reconeguin públicament que ens tenen sotmesos, i desempallegar-

nos-en. Però nosaltres no complim el nostre deure malgrat que ens hi va la supervivència. I en canvi 

potser no seria gaire difícil de fer-ho... amb la condició sine qua non d’orientar-nos directament a assolir-

                                                 
30 En rigor, per la seva manera de funcionar i de governar-se, el que vam construir no va ser un imperi sinó una xarxa de 

Virregnats a la Mediterrània i a Amèrica, i de Consolats de Mar arreu del món. Cal trobar un nom adient diferent a “imperi”. 
31 Al referèndum d’Escòcia va haver-hi frau electoral, va ser una tupinada. Considero que ho demostra prou bé (malgrat que hi 

manca un punt clau: la imprescindible col·laboració del SNP, el Partit Nacionalista Escocès, per a que els nombrosos agents al 

servei de Londres podessin actuar impunement) el text https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/140926-tupinada-a-

escc3b2cia-22pg.pdf. I ho anunciava el fet que “la Comissió de Venècia”, l'organisme del Consell d'Europa (Estrasburg) 

considerat de referència per l'organització correcta d'un referèndum i així aconseguir obtenir el reconeixement internacional 

dels seus resultats, no fos mencionada (pràcticament) mai pels organitzadors del referèndum d’allà... ni del d’aquí. Sobre 

aquesta Comissió es troba un document oficial en anglès de 24 pàgines titulat Code of good practice in Referndums a 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-code-of-good-practice-on-referendums-24.pdf i un 

resum en català d'una pàgina, "Codi de bona pràctica en referèndums", a 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-resum-codi-bones-prc3a0ctiques-referc3a8ndums-

1pg.pdf. A veure si llegint-los, aconseguim comprendre les raons de que aquesta (sembla que important) Comissió sigui tan 

desconeguda... 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/140926-tupinada-a-escc3b2cia-22pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/140926-tupinada-a-escc3b2cia-22pg.pdf
mailto:https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-code-of-good-practice-on-referendums-24.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-code-of-good-practice-on-referendums-24.pdf
mailto:https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-resum-codi-bones-prc3a0ctiques-referc3a8ndums-1pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-resum-codi-bones-prc3a0ctiques-referc3a8ndums-1pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/venc3a8cia-070316-resum-codi-bones-prc3a0ctiques-referc3a8ndums-1pg.pdf


ho, és clar! I això passa en primer lloc per reconèixer el que molts catalans senten subconscientment: que 

som presoners i que estem sent destruïts. Passar aquesta dura realitat dels subconscient al conscient i a la 

voluntat pot ser ràpid, i aleshores la situació pot canviar en pocs mesos i donar-nos una força invencible. 

 

Una forma d’obtenir que els ocupants i genocides es vegin obligats a reconèixer públicament el que saben 

perfectament que fan amb nosaltres, és compel·lint-los sistemàticament a contestar una sèrie de preguntes 

directes ben preparades. Per exemple: “Perdonen pero... Ustedes, ¿por qué no celebran el 11 de septiem-

bre?”. I a continuació: “¿Consideran Ustedes que los catalanes somos libres?”. I prosseguir innocentment: 

“¿Pueden imaginarse cómo reaccionarían Ustedes si de repente viviesen doce horas como hoy vivimos 

los catalanes?”. I aprofitant el silenci provocat per la sorpresa, reblar: “¿Son Ustedes conscientes que nos 

están genocidando? Así efectivamente los catalanes que sobreviviesen serían libres e iguales... iguales a 

Ustedes: estadoespañoles castellanizados, y entonces dejarían de existir esos irredentos catalanes”.  

 

Però l’obstacle principal per obtenir això és que la immensa majoria dels catalans actuals no saben 

conscientment (encara que considero i confio que molts ho senten subconscientment) que no som lliures 

ni que estem sent genocidats. I no ho saben perquè els actuals dirigents catalans ho amaguen. 

 

Ara em resulta sorprenent que havent sentit des de petit al final de gairebé tota reunió catalanista, 

independentista, sobiranista, excursionista, sardanista,... cridar (o murmurar, segons les condiciones) 

“Visca Catalunya LLIURE!”, mai no he sentit que s’expliqués quelcom tan senzill com que si volem una 

Catalunya LLIURE és perquè ELS CATALANS NO SOM LLIURES. I si ni nosaltres ni Catalunya som 

lliures, ¿som poble? I si no som lliures i si no se’ns deixa ser poble utilitzant mètodes repressius i de 

control molt diversos i adaptats en cada període a les condicions històriques internes i externes, ¿per 

ventura no se’ns està genocidant? I això tan senzill d’entendre si s’expliqués, tampoc ara no es diu. 

 

 

VI. I també ja tenim legalitat donat que les Constitucions Catalanes són vigents 

 

Paral·lelament, se’ns ha fet creure des d’aquí32 que les Constitucions Catalanes van ser derogades pel 

Decreto de Nueva Planta. Però no només això no és cert33 sinó que el propi Decreto de Nueva Planta va 

ser derogat dos (o tres?) cops en relació a la signatura del Tractat de Viena de 1725 a canvi que Carles III, 

ja Emperador Carles VI, renunciés definitivament a tot dret sobre la corona de la Monarquia Hispànica34.  

 

A més, el que és qualitativament decisiu és que, amb Dret Català, a Catalunya només són vigents les lleis 

paccionades a les nostres Corts. Així, doncs, segons el Dret Català són il·legals totes les lleis, castellanes 

primer i “estadoespañolas” a continuació, que ens han sigut aplicades des 1714 fins avui. Jo també he 

estat temps atrapat en l’absurd parany de quina resposta donar a la pregunta: “Les Constitucions Catala-

nes, ¿van ser o no derogades pel Decreto de Nueva Planta”?, qüestió que ara entenc que per nosaltres és 

absolutament irrellevant. El que és decisiu és afirmar-nos en el nostre Dret. I aleshores queda clar que són 

il·legals a casa nostra el Decreto de Nueva Planta i totes les demés lleis castellanes i “estadoespañolas” 

que ens han anat imposant d’ençà 1714!  

 

Per tant, les nostres Constitucions Catalanes són vigents. Considero que la conclusió més lògica i més 

adequada amb el nostre passat és: doncs... APLIQUEM-LES! 

 

                                                 
32 Des d’allà no poden dir ara que van derogar aleshores les Constitucions Catalanes, ja que oficialment no ens van vèncer el 

1714 (però ens mantenen units-per-sotmetiment-del-vençut-al-vencedor fa 302 anys) sinó que, segons ells, estàvem junts, ben i 

harmoniosament units ja des de temps de “los gloriosos Reyes Católicos”, gairebé 250 anys abans. 
33 L’Article 56 del Decreto de Nueva Planta diu literalment: “En todo lo demás, que no está prevenido en los Capitulos 

antecedentes de este Decreto, mando se observen las Constituciones, que antes havia en Cataluña, entendiendose, que son 

establecidas de nuevo por este Decreto, y que tienen la misma fuerza, y vigor, que lo individualmente mandado en él.”.  
34 Josep Coroleu i Josep Pella ho expliquen molt bé a l’Epílogo de Los fueros de Cataluña, 12 pàgines que es poden descarre-

gar gratuïtament de https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-

coroleu-i-pella-12pg.pdf.  

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf


Que el que volem és senzillament recuperar la nostra llibertat i reconstruir la nació per sobreviure 

al genocidi que estem patint des d’abans de 1714, dóna plena legitimitat al que estem fent. I que les 

nostres Constitucions siguin vigents ens dona, a més, plena legalitat.  

 

En canvi, la posició dels dirigents catalans actuals és que “la legalitat catalana ens la donarà el Parlament 

quan aprovi les lleis que s’estan elaborant”. 

 

Aquí convé fer dues observacions de fons:  

 

Per una banda, si no recuperem “l’esperit del Dret Públic Català”, el que s’està fent –i el Projecte de 

NOVA Constitució per la NOVA República Catalana, NOU Estat d’Europa35 ho confirma-, les Constitu-

cions i les lleis que s’estan configurant no poden sinó ser Dret-Castellà-escrit-en-català... això sí, amb-

retocs-igualitaristes-i-redistributius. Seria una victòria pírrica! I un pas més en el genocidi... però fet per 

nosaltres mateixos, raó per la qual en realitat només estaríem... suïcidant-nos! 

  

I per l’altra banda, En Francesc Maspons i Anglasell planteja una objecció de fons a la que cal trobar 

solució quan assenyala quelcom decisiu: que els règims constitucionalistes europeus que es consoliden el 

segle XIX no acaben amb l’absolutisme sinó que el que fan és traspassar l’absolutisme del rei al poder 

legislatiu, però segueix sent absolutisme. Ho explica de manera lluminosa a l’inici de les Conclusions del 

seu llibre L’esperit del Dret Públic Català:  

 

“Dins el nostre règim, el poder moderador no és un home que encarna l’autoritat suprema, ni tan sols 

uns assemblea o conjunt d’homes, sinó uns principis superiors, als quals les Corts i el rei estan subjectes 

alhora.  

(...) el nostre règim no es pot equiparar als règims doctrinàriament constitucionals del segle dinovè puix 

que els supera en allò que constitueix precisament la seva essència. Perquè aquells es limitaren a canviar 

l’absolutisme de subjecte: el negaren al rei, però el traspassaren als organismes del poder legislatiu, i en 

definitiva el mantingueren; i el català, de bon antuvi, va negar-lo alhora a tots els poders de l’Estat, els 

quals sotmet, sense exceptuar-ne cap, a afirmacions superiors a llurs facultats respectives”. 

 

 

VII. Tenim dret a recuperar immediatament la llibertat per molt de temps que hagi durat la 

dominació castellana 

 

Cap Poble/Estat vençut no ha posat a votació la seva existència quan l’exèrcit invasor i ocupant ha 

marxat. I això tan evident per França o Polònia no és qüestió de quan temps hagi transcorregut des de la 

derrota o, en el nostre cas, des de la capitulació. Ho assenyala el propi Francesc Maspons i Anglasell quan 

escriu: “La submissió forçada del territori d'un Estat per l'exèrcit d'un altre és, precisament, l'antítesi del 

reconeixement legal de l'autoritat que s'imposa per la violència. En tant és el contrari, que el fet de que la 

violència s'hagi produït, justifica el dret a emancipar-se de l'Estat invasor, per temps que duri la domina-

ció"36 (subratllat meu). 

 

Maspons escrivia això tant important de “per temps que duri la dominació” pensant en els 218 anys 

transcorreguts des de 1714 fins 1932, que és quan ho escriu. Però no sabia en aquells moments que 

l’ocupació i la repressió militars “estadoespañolistas”, i la seva conseqüent dominació sobre nosaltres, 

s’anava a renovar i a enfortir pocs anys després, el 1939, amb una segona invasió, ocupació i repressió 

militars brutals amb la conseqüent destrucció de l’incipient Estat català que, malgrat els continuats atacs 

de la República Española, s’estava reconstruint des del 14 d’abril de 1931.  

 

                                                 
35 Aquest enfocament de consumidor modern “TOT NOU” ajuda a Madrid/Castilla/Estado-Español a amagar que els catalans 

tenim més de mil anys d’una Història pròpia molt intensa. 
36 Maspons i Anglasell, Francesc i Lluís Duran, Ferran Armengol i Hèctor López Bofill. República Catalana, Generalitat de 

Catalunya i República Espanyola, Col·lecció Història i Pensament, núm. 2, Generalitat de Catalunya, 2006, pg. 74, Dictamen 

de Maspons i Anglasell. 



Però En Franco i els seus partidaris sí que ho tenien molt clar: a l’Estado-Español, les seves tropes 

s’anomenaven “Ejército de liberación” (“de la amenaza comunista”, “del complot judeo-masónico”, etc.). 

En canvi, quan van entrar a la nostra terra, van passar a autodenominar-se “Ejército de ocupación” ja que 

el seu objectiu era acabar de nou amb una Generalitat de Catalunya que l’abril de 1931 havia sigut 

proclamada com República Catalana independent i sobirana. Tres dies després –en plena visita d’Estat a 

Estat de tres ministres representants de la República Española- “(...) el Consell de Govern que ha vingut 

actuant fins aquest moment a Catalunya, ha resolt actuar, en endavant, amb el nom, de gloriosa tradició, 

de Govern de la Generalitat”37. 

 

Això em recorda l’impacte que em va produir la cita de Tàcit “La marca de l’esclau és parlar la llengua 

del seu amo”, que –entre altres coses més generals- m’ajuda a comprendre que encara avui em resulti 

difícil no passar al castellà quan l’utilitza la persona amb qui parlo. Doncs bé, he ampliat la cita a que  

“La marca del vençut és adoptar la visió del seu vencedor”. Això explica, per exemple, que aquí tothom 

continua actualment emprant l’expressió “Guerra Civil” quan a Catalunya aleshores se la denominava 

molt significativament “Guerra d’Espanya”38, canviant-ne així decisivament tota la perspectiva. I aquesta 

marca de vençut té conseqüències molt greus, afeblidores. 

 

El Dictamen de Maspons i Anglasell permet entendre que els catalans hem perdut dos cops la nostra 

llibertat en mans dels exèrcits castellans (amb l’ajut sine qua non dels seus aliats): la llibertat esplèndida 

forjada al llarg de vuit segles malgrat ser pertorbada freqüentment pel “Reino de Castilla” i ser-nos 

finalment arrabassada el 1714, i la llibertat (interferida constantment per la “II República Española”, tan 

anticatalana com mai no pot deixar de ser l’“Estado Español”, qualsevol que sigui la forma que adopti i el 

govern que tingui) recuperada el 1931 i finalment aixafada el 1939. O sigui que el “per temps que duri la 

dominació” té dos terminis de referència: els 302 anys des de 1714, i els “només” 78 anys des de 1939. 

 

I ja que estem patint dues ocupacions, de les que la segona reforça i actualitza la primera, tenim també 

dues fons de legitimitat internacional per recuperar la nostra llibertat, i en aquest cas la segona font de 

legitimitat s’enforteix amb la antiguitat de la primera. 

 

De nou, el problema no és a Madrid sinó aquí quan molts dirigents catalans actuals diuen que “Espanya és 

multinacional” i utilitzen expressions del tipus “Espanya és una nació de nacions” o “Espanya és un poble 

de pobles”39. Així s’amaga que en realitat l’“Estado-Español” es va construir com presó de nacions i com 

genocida de pobles... en particular i sobre tot, és presó de la nostra nació i genocida del nostre poble. Això 

sol esvaeix qualsevol possibilitat de “Federació” ni res per l’estil. I cal fer-nos conscients que des de 1714 

no es pot parlar amb rigor de l’existència del poble català, ja que un poble que no és lliure, no és poble.  

 

En realitat, i com ja he assenyalat, segons el Dret Català, el “Derecho Castellano” convertit des de 1714 

en “Derecho Estadoespañol” és il·legal a Catalunya. I triplement il·legal és la tan esbombada “Constituci-

ón Española de 1978” ja que encara hi afegeix dues il·legalitats més: A) pseudolegalitza la restauració de 

la dinastia Borbònica que havia sigut proscrita per sempre més a les nostres darreres Constitucions, les 

actualitzades el 1705-1706; i B) "Els contractes signats sota amenaça o coacció són viciats d'origen i nuls 

de ple dret", i en aquest cas la coacció/amenaça militar va ser clara i sabuda. 

 

                                                 
37 Aquest canvi de “República Catalana” a “Generalitat de Catalunya” recuperant la nostra Història, justament ressalta que el 

Govern que pren aquesta decisió era el Govern d’un Estat Català independent restaurat. I quelcom tan important també m’ho 

ha fet descobrir en Maspons i Anglasell. És interessant adonar-se que, lamentablement, ara es parla de fer un camí invers: 

s’anuncia que el Govern independent ho serà d’una nova “República Catalana”, ajudant així a Madrid/Castilla/Estado-Español 

a fer desaparèixer la nostra més que mil·lenària Història. De nou... tot nou! Però aquesta renúncia és coherent amb el fet que la 

Generalitat de Catalunya que s’estableix el 1977 ho és com a part de l’“Estado-Español” i, per tan, el seu Govern no era ni és 

el Govern d’un Estat Català independent. Tarradellas ho tenia clar quan a continuació va afegir: “Jo també vull l’Estatut!”. 
38 O es parla de la “Guerra d’Independència” quan aquí era la “Guerra del Francès”, o de “Guerra dels Segadors” enlloc de 

“Guerra de Separació de Catalunya”. O de “Transició” enlloc de “Tercera Restauració Borbònica” (il·legal, com ja he 

assenyalat). Els quatre exemples estan trets del llibre d’En Carles Camp Prou d’enganys. Desmuntant la mitologia històrica 

espanyola. Fundació d’Estudis Històrics de Catalunya (http://histocat.cat/), 2016. 
39 Expressions que també utilitzen alguns dirigents estadoespañolistas, com els de Podemos i algun Secretari General del 

PSOE… això sí, quan deixa de ser-ho. 

http://histocat.cat/


Que el 1714 ens arrenquessin LA LLIBERTAT i tot el que havíem construït durant vuit segles, va 

dependre d’ells. Però que ara ho ressuscitem i ho recuperem, bàsicament DEPÈN DE NOSALTRES. 

 

 

VIII. L’alternativa a “Obediència” no és “Desobediència” sinó “Continuïtat”40 

 

Però per a que tot depengui principalment de nosaltres cal tenir clar què érem fins a 1714 i que, gràcies a 

allò molt diferent i molt fort que érem, seguim dempeus, molt-molt-molt degenerats però dempeus.  

I arrelant-nos en els nostres avantpassats, queda també clar que l’alternativa qualitativa a obeir no és 

desobeir. Efectivament, resulta que tan l’obediència com la desobediència es situen les dues en el seu 

terreny de joc il·legal, dins del que l’“Estado-Español” ens obliga a estar confinats.  

 

La conducta qualitativament alternativa tan a obeir com a desobeir és la d’afirmar-nos en la continuïtat 

del nostre passat, en la pervivència del que érem i que volem tornar a ser: senzillament homes i dones 

lliures sobre la nostra Terra Catalana lliure. I així honorem les més de 30 generacions d’avantpassats que 

van ser lliures, i les 12 generacions darreres, que han mort preses. I encara cada dia hi ha catalans que 

moren presos de Madrid/Castilla/Estado-Español. D’establir aquesta continuïtat depèn aconseguir ara 

recuperar la nostra llibertat, objectiu que per si sol ens dóna la plena legitimitat. Però a més, com que les 

Constitucions Catalanes són vigents, aquesta ja és la nostra legalitat ara i aquí. Doncs... apliquem-la!41. 

 

Aquesta és l’orientació que considero més autèntica històricament, més adequada al contingut que 

subconscientment sent –però encara no sap- la majoria de catalans, i més capaç de fer imparable la 

recuperació ara de la llibertat de Catalunya i el nostre reconeixement internacional. 

 

Un altre cop: la condició imprescindible és que els catalans siguem capaços d’admetre conscientment que 

no som lliures des de fa 302 anys i que ens estan genocidant des d’abans de 1714, i d’atrevir-nos a 

assumir-ho voluntàriament, a dir-ho obertament, i a situar-ho com eix i motor de la nostre activitat ara, 

aquí i a tot arreu. En poques setmanes canviaria tota la situació.  

  

Un cop decidit –i això només depèn de nosaltres, i en absolut de Madrid- que volem tornar a ser subjecte-

vital-nacional-i-internacional, caldrà construir aquesta orientació també jurídicament. I hi ha juristes 

catalans i entitats jurídiques catalanes suficients, dins de l’actual Generalitat i també fora, per fer rigoro-

sament aquesta tasca. Sobre tot si alguns juristes ja tenen, i si els altres recuperen, “l’esperit del Dret 

Públic català”. Aquest és justament el títol de l’obra central d’En Francesc Maspons i Anglasell, jurista 

clau per comprendre la singularitat del poble català de la pràctica de la llibertat i de l’especial capacitat 

dels juristes catalans per recollir-la en Lleis, en Constitucions, en Institucions, i en Formes de Govern i 

d’Estat42 també molt singulars, i que considero la millor inspiració per la nostra acció ara. Convido a 

realitzar aquesta feina decisiva com més aviat millor! 
 

Barcelona, 6-I-2017 (retocat el 28)        Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
 

Investigador independent, llicenciat en Economia, impulsor de  
 

LA GOTA CATALANA  
 

PER RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA I RECONSTRUIR LA NACIÓ 

http://lagotacatalana.cat/    Correspondència: lagotacatalana@gmail.com 

                                                 
40 El que segueix podria ser molt útil als (més de) 402 polítics que ara estan encausats: En Santiago Espot (de Catalunya Acció) 

i els (més de) 401 polítics que tenen o han tingut càrrec electe. Seria útil individualment... i també col·lectivament, per a 

recuperar tots la llibertat. 
41 El gens radical ni independentista conseller Santi Vila està utilitzant com argument per no tornar les peces d’art de Sixena 

que no pot infringir la legalitat catalana. El Govern, doncs, agafa força fent referència a unes lleis-de-Dret-Castellà-escrit-en-

català adoptades fa pocs anys. ¿No tindria pas el Govern i no tindríem pas el poble de Catalunya molta més força si apli-

qués/apliquéssim les nostres Constitucions Catalanes de Dret Català paccionades per les Corts Catalanes que havia creat el 

Poble Català amb la seva activitat multicentenària? 
42 Considero que en Dret Català no té sentit parlar d’“Estado de Derecho”, que expressa la concepció castellana vertical i 

autoritària del Dret. Com que encara no he trobat cap expressió equivalent des del Dret Català, de moment he encunyat 

l’expressió “Dret dotat d’Estat” mentre no trobi, o no se’n faci, una de millor. 

http://lagotacatalana.cat/
mailto:lagotacatalana@gmail.com


Aplicar les Constitucions de 1714 

ja que són vigents 
 

COMPTE!  

Les Constitucions Catalanes NO han sigut mai derogades.  

 

El “Decreto de Nueva Planta” NO les va derogar  

(en contra del que també jo havia cregut fins fa poc).  

 

I a més,  

Felipe-V-de-Castilla va derogar el "Decreto de Nueva Planta"  

quan va signar el Tractat de Viena de 1725 a canvi que  

Carles renunciés definitivament a tota aspiració  

a la “Monarquía Hispánica”. Coroleu i Pella ho expliquen molt bé a 

l’“Epílogo” de “Los Fueros de Cataluña” 

(https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-

epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf),  

genial reformulació moderna de les Constitucions Catalanes  

feta el 1878 on queda molt clara  

l’actualitat de les nostres Constitucions de 1714.  

 

Conclusió que poso a consideració:  

ja que les Constitucions Catalanes són vigents, cal aplicar-les.  

I CAL APLICAR-LES DES D’ARA.  

 

Els projectes del jutge Santiago Vidal (a qui, en tot cas,  

cal defensar de la repressió de l’“Estado-Español”) i d’altres  

són Dret Castellà escrit en català i, per tant, aprovar  

una Constitució d’aquest estil significaria un suïcidi nacional. 
 

Lluís Botinas, 17/12/2015 a les 15:49 

 

Comentari fet i penjat a l’article Manipular un salmó en circumstàncies sospitoses, 

de Germà Capdevila, al diari digital Nació Digital el 17/12/2015 

 

http://www.naciodigital.cat/opinio/12165/manipular/salmo/circumstancies/sospitoses 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
http://www.naciodigital.cat/opinio/autor/2050/germa/capdevila
http://www.naciodigital.cat/opinio/12165/manipular/salmo/circumstancies/sospitoses


LES CONSTITUCIONS CATALANES DE 1714 ENCARA SÓN VIGENTS. 
 

APLIQUEM-LES!!! 
 

PUNT DE PARTIDA: *Nosaltres som els inventors de les Constitucions (i d'altres formes de governar-se), i del 

mot català Constitucions provenen el nom de Constitucions en anglès, francès, castellà,... (com també vam generar 

tot un lèxic polític: Parlament, Parlamentaris,...; Govern, Governador,...; més?) 

*Les Constitucions dels USA aprovades el 1787 s'inspiren en les nostres Constitucions Catalanes aplicades fins 1714 

*Les Constitucions de Suïssa, Països Nòrdics, etc., s'inspiren en les Constitucions dels USA. 

 

COROL·LARI PRIMER: Per què ara redactar una NOVA Constitució per una NOVA República que sigui un 

NOU Estat d'Europa, anant-nos a inspirar en les Constitucions dels USA, de Suïssa, Nòrdiques i d'altres països, que 

es van inspirar en cascada en les nostres Constitucions de 1714? 

Més valdria inspirar-nos directament en les nostres, oi? 

Així honoraríem els nostres avantpassats i, a més, agafaríem força directament d'ells i dels nostres més de mil anys 

d'una complexa i potent història. I de la terra on tot això va créixer!!! 

 

COROL·LARI SEGON: Les nostres Constitucions van ser aixafades militarment a partir de 1714 per les tropes 

castellanes, que continuen ocupant la nostra terra i mantenen pres el nostre poble. 

Les Constitucions Catalanes ni tan sols varen ser derogades pel "Decreto de Nueva Planta" de 16 de gener de 1716. 

Però cas que aquell “Decreto” les hagués derogat, en Dret Català aquesta seva derogació no seria vàlida. 

Per tant, les nostres Constitucions Catalanes SÓN VIGENTS. Es tracta, doncs, d'aplicar-les. 

 

COROL·LARI TERCER: Les Constitucions dels USA van ser aprovades el 1787. Per tant, 73 anys (1787-1714 = 

73) després que les nostres Constitucions es deixessin de poder aplicar degut a l'ocupació castellana. 

I avui en dia les Constitucions dels USA de 1787 continuen sent vàlides i aplicades als USA amb només 27 esmenes 

ratificades. Agafem les nostres Constitucions Catalanes i actualitzem-les    *amb menys de 27 esmenes (si ens en 

podem estalviar algunes esmenes intermitges)    *o amb més de 27 esmenes (si calgués). Segur que actualitzar les 

nostres Constitucions Catalanes seria un problema jurídic relativament fàcil de resoldre. 
 

COROL·LARI QUART: Recuperar el nostre Dret Català i començar a aplicar les nostres Constitucions Catalanes 

donaria força, entusiasme i il·lusió al poble català, a tothom que es senti català sigui per família o sigui nouvingut 

que s'hagi incorporat a Catalunya. 

El massiu moviment del poble català rellançat de nou (cal recordar allò que "¡Hay que bombardear Barcelona cada 

50 años para mantener Cataluña sometida"!) en aquesta darrera etapa per les Consultes sobre la independència de 

Cataluña iniciades a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, agafaria un contingut català inassimilable i una 

força vital i social (i també política) invencible. L'ocupant hauria de retirar-se. I el Principat ocupat des de 

1714 automàticament tornaria a ser el primer Estat Europeu Constitucional de nou Independent. 
 

COROL·LARI CINQUÈ: Començar a aplicar el nostre Dret i les nostres Constitucions començaria de seguida a 

millorar la vida diària de tothom que visqués a Catalunya: *desenvolupament del nostre esperit comunitari  *comen-

çament de l'eradicació qualitativa (no per mesures de control ni repressores) de la corrupció  *justícia ràpida   *prou 

de desnonaments (la llar era un temple)  *prou de lletres petites i altres trampes en els contractes  *tranquil però 

ferm repudi social (ostracisme) de qui vulgui enganyar a altri  *igualtat profunda qualitativa (no formal ni per quo-

tes) home-dona  *exemplaritat (també qualitativa) de les autoritats  *respecte als nens i als avis perquè tots són soci-

alment i vital importants i útils   *les eleccions seran en dies fixes prèviament acordats i inamovibles   *etc.  

La vida començaria a millorar de seguida quantitativa i QUALITATIVAMENT. 

 

COROL·LARI SISÈ... i darrer... per ara!!!:  

Ràpidament, com a conseqüència de reprendre la continuïtat dels nostres més de mil anys d'Història, MILLORA-

RIA L'AUTOESTIMA DEL POBLE CATALÀ (sota mínims després de 302 anys de sotmetiment i de ser edu-

cats com uns vençuts, que mai hem sigut ni hem fet res, i que ni tan sols som una nació) i també 

---S'EIXAMPLARIA LA BASE perquè atrauríem a molts amb la nostra força i amb la nostra qualitat 

---ENS GUANYERIEM EL SUPORT ACTIU DE MOLTS QUE ARA SÓN O PASSIUS O DISTANTS per-

què entendrien que no volem més diners sinó que volem TORNAR A SER LLIURES 

---NEUTRALITZARÍEM GRAN PART DELS QUE ESTAN EN CONTRA, que passarien com a mínim a res-

pectar-nos 

---i no tan sols AÏLLARÍEM ALS OCUPANTS SINÓ QUE ELS OBLIGARIEM A RECONÈIXER PÚBLICA-

MENT QUE VOLEN FER EL QUE JA ESTAN FENT:  *ocupar la nostra terra   *mantenir-nos sotmesos   *espo-

liar-nos tot el que ens deixem espoliar   *fins a genocidar-nos. 

I aquesta minoria (els que manen i una part –reduïda?- dels manats que els que manen han educat com a vencedors 

nostres) S’HAURIA DE MARXAR, HAURIA DE RETIRAR-SE. 
 

Barcelona, 11/7/17           Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA 

www.lagotacatalana.cat/        lagotacatalana@gmail.com 

https://lagotacatalana.wordpress.com/
mailto:lagotacatalana@gmail.com


EL GENOCIDI CATALÀ 
és a dir, el genocidi contra els catalans i contra tota la Nació Catalana  

 
INTRODUCCIÓ 

 

No ha sigut curt ni fàcil el camí que he hagut de recórrer per arribar a la conclusió que,  

contra els catalans i contra tota la Nació Catalana, hi ha un GENOCIDI EN MARXA  

DES DE FA SEGLES: obertament des de 1714, i de forma més dissimulada (o com a mínim 

més desconeguda però que afortunadament està començant a sortir a la llum, i cal aprofundir-ho) 

des de 1659... o 1640... o 1624... o 1501... o 1487... o 1412... o 1410... o abans. Resumeixo: 

 

Tinc 71 anys, soc català d’“ocho apellidos vascos” i mai m’he sentit “español” però no era 

independentista. Raó? Fa 4 anys em vaig adonar que subconscientment considerava impossible 

que Catalunya podés recuperar la llibertat. Havia interioritzat, i finalment acceptat, la trista 

realitat que la immensa majoria de catalans ens amaguem a nosaltres mateixos: que portem  

302 anys sotmesos i que actualment continuem presos de “Madrid/Castilla/Estado-Español”. 

 

Poc després de l’11 de setembre de 2012 vaig decidir IMPULSAR INCONDICIONALMENT 

LA LLIBERTAT DE CATALUNYA.  

 

Des d’aleshores, estic descobrint –molt content i també molt emprenyat- moltes “coses” 

importants, com que el Principat de Catalunya i la Nació Catalana funcionaven de manera 

sorprenent i que ara ens sembla impossible, senzillament increïble, i que eren totalment diferents 

del “Reino de Castilla (y asimilados)” d’aleshores… i també de “la societat catalana” actual.  

 

Cinc exemples: 

—aquí hi havia immunitat del poble –immunitas plebis– davant de l’autoritat (i en absolut… 

l’absolutisme de “¿Qué es ley? Lo que dice el Rey” i “El que manda, manda”), 

—aquí la suprema autoritat de l’Estat Català sempre havia d’actuar “de guisa que tots hòmens, 

nobles e no nobles, reis i prínceps, e magnats e cavallers, vilans e pagesos, mercers e mercaders, 

peregrins e vianants, amics e enemics, cristians e sarraïns, jueus e heretges, se pugen en ell fiar e 

creure" (i en absolut “el Rey es la ley”, i també els seus designats actuaven despòticament), 

—aquí les lleis eren les costums escrites, i les Constitucions Catalanes protegien la llibertat del 

poble i buscaven evitar i en qualsevol cas, castigar dels abusos dels poderosos (i en absolut “las 

leyes son para ser obedecidas por el pueblo y para que los jueces las apliquen”), 

—aquí no hi havia corrupció social (i per tant, la corrupció individual era molt més difícil) degut 

al clima social de llibertat i de respecte, i, a més, a que els càrrecs s’escollien en data fixa, per 

pocs anys –un any els municipals, tres anys els de la Generalitat-, no eren remunerats, es passava 

abans i després “la  purga de taula”, i no es podia tornar a ser candidat fins varies eleccions 

posteriors. Aquest mètode, anomenat “insaculació“, era un antídot contra la corrupció (i en 

absolut “los cargos son vitalicios y los designa el Rey, bien a dedo, bien poniéndolos a subasta”), 

—aquí “Els catalans poden portar i posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit sense cap 

impediment” i “Els catalans estan exempts del servei de les armes si el Príncep en persona o el 

seu Lloctinent no es posen al front de l'exèrcit. Els catalans no poden ser obligats a servir de 

guarnició en destacaments militars o en el resguard de les fronteres. No han de servir en guerres 

fora del Principat ni en les Armades pel sistema de matrícules de mar u altre forma d'enganxi 

forçós.” (i en absolut les “levas forzosas” y “la condena a galeres”). 

 

Ho trobes, junt a molt més, a  “Conèixer els catalans d’abans de 1714” (i en castellà a “Conocer 

los catalanes de antes de 1714”).  I això i més ho estic compartint al blog www.lagotacatalana.cat 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/01/13/impulsar-incondicionalment-la-llibertat-de-catalunya-formar-arreu-nuclis-ferms-en-aquesta-linia/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/01/13/impulsar-incondicionalment-la-llibertat-de-catalunya-formar-arreu-nuclis-ferms-en-aquesta-linia/
https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-3/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-para-conocer-el-derecho-catalc3a1n-y-su-principado-160427.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-para-conocer-el-derecho-catalc3a1n-y-su-principado-160427.pdf
http://www.lagotacatalana.cat/


Tot allò tant interessant i lliure (llegeix, per favor, aquestes tres il·luminadores frases del jurista 

FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA, que em van fer descobrir el Dret Català, les Constitucions 

Catalanes i el Principat i la Nació Catalana) va ser anorreat, a tots els nivells i en tots els àmbits, 

per les tropes castellanes establint el domini del “Reino de Castilla” que, construint-se a partir de 

1714 com “Estado Español”, encara persisteix… prolongant el nostre GENOCIDI. Exemple clau 

d’aquest genocidi: aquell poble català i l’actual poble català (si és que es pot dir que un poble 

que no és lliure, és poble) molt poc tenen a veure: els catalans d’aquells segles sabien que els 

castellans eren súbdits mentre que ells eren homes i dones lliures, i per això van lluitar com ho 

van fer. A resultes de 302 anys de sotmetiment, els catalans d’ara no saben que estem presos. 

 

I t’assenyalo, i t’invito a profunditzar, que 

—quan es tracte de Catalunya, em trobo amb la reacció d’identificar genocidi amb extermini 

físic i afegir: “Com que estem vius, no hi ha hagut genocidi contra nosaltres”. Però no tots els 

genocidis han implicat extermini físic total! 

—hi ha llibres i/o articles sobre “genocidi lingüístic”, “genocidi cultural”, “genocidi històric”, 

“genocidi econòmic”, “genocidi financer”, “genocidi franquista”,… En properes LA GOTA 

CATALANA posaré exemples de cada, i mencionaré fets molt anteriors a 1714. 

—però si es pot posar adjectius a “genocidi” és perquè existeix el substantiu: “genocidi” a 

seques, i ¿per què no fer el pas dels diferents adjectius al substantiu únic al que acompanyen? 

—però, a més, també hi ha exemples oblidats (o intencionadament silenciats) de genocidi físic: 

invasions (militars i civils; ¿som la població més envaïda que mai hagi existit?), el “diezmo” de 

les poblacions que resistien a les tropes castellano-franceses, capitulacions no respectades pels 

militars castellans, dotzenes de pobles i ciutats incendiats, deportacions parcials, plans (de 

Franco d’acord amb Mussolini que no van poder executar) de deportació gairebé total (dos 

milions) dels habitants de Catalunya i de València (i set-cents mil d’Euskadi, d’Astúries i de 

Múrcia), la llarga repressió franquista (quantes cunetes queden per obrir?),… 

—impedir la llibertat d’un poble, mantenir-lo oprimit durant segles, ¿no és genocidar-lo? 

—no és pas als conqueridors-genocides a qui correspon decidir si hi ha hagut o no conquesta-

genocidi… I és decisiu per a que la seva conducta genocida quedi impune, que els conquistats-

genocidats, a força de repressió, de por, de falsificació, d’educació al servei dels vencedors, etc. 

(tot això durant 302 anys), pateixin –patim- d’una síndrome d’Estocolm col·lectiva 

—per què no ens atrevim a acceptar que hi ha un genocidi contra els catalans executant-se des de 

fa segles, i a adonar-nos que estem sent genocidats aquí i ara? 

—que ni ens n’adonem que estem sofrint un genocidi, ¿és mostra justament del molt que ha 

avançat el genocidi? 

—CONCLUSIÓ: RECUPERAR LA LLIBERTAT mitjançant la independència ÉS 

IMPRESCINDIBLE PER ACABAR AMB EL GENOCIDI EN MARXA QUE ESTEM 

PATINT. 

 

Vull insistir amb el que ha sigut l’argument definitiu per decidir-me a parlar obertament d’EL 

GENOCIDI CATALÀ: els catalans d’ara estem molt més a prop dels castellans d’ara que no pas dels 

catalans d’abans de 1714. D’entrada, això pot semblar normal degut al temps transcorregut. Però el que 

indica la gravetat del que ha passat en aquests 302 anys és que, en canvi, els castellans d’ara són 

bàsicament iguals que els castellans d’abans de 1714, i només han fet que adaptar-se als canvis haguts 

en el transcurs dels temps. Aleshores la pregunta clau és: per què els catalans d’ara no som bàsicament 

iguals als catalans d’abans de 1714 i no hem pogut fer com els castellans, és a dir, anar-nos adaptant als 

canvis haguts en el transcurs dels temps?  

 

Resulta que som els catalans els que hem canviat QUALITATVAENT, distanciant-nos enormement 

dels nostres avantpassats (oi que costa imaginar-se els cinc exemples que he posar?) i, pel contrari, ens 

hem apropat (en realitat, em sigut obligats a apropant-nos) no només als castellans d’ara sinó també als 

castellans d’abans de 1714. I aquest fet és QUALITATIVAMENT DECISIU ja que indica que VAM 

SER I ESTEM SENT OBLIGATS A CANVIAR, A DEIXAR D’ESSER CATALANS PER PASSAR A 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0-3-frases-francisco-elc3adas-de-tejada.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/0-3-frases-francisco-elc3adas-de-tejada.pdf


SER CASTELLANS O ESTADO-ESPAÑOLES. I aquesta és una de les raons que permeten afirmar 

rotundament que EL GENOCIDI CATALÀ és una lamentable realitat. 

 

Per ordenar la recerca i la recopilació de fets, dades, dates, documents, llibres, articles, estris, 

testimonis, etc., utilitzaré la “Convenció per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi” 

aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 1948 i que va entrar en vigor el 1951. La trobeu 

en castellà a http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm, i és el 

primer document d’aquest Tercer Dossier.  

 

El segon document conté, en català, l’Article II, que enuncia els 5 actes considerats, cadascun 

d’ells per sí sol, genocidi; l’Article III, que enuncia els 5 delictes (“genocidi” i 4 més) que seran 

castigats; i l’Article IV, que afirma que els governants, funcionaris o particulars que cometin 

“genocidi” o qualsevol dels altres 4 delictes propers, seran punits. 

 

Considero que “El cas dels catalans” queda plenament inclòs ni més ni menys que en cadascun 

dels 3 primers dels 5 actes considerats “genocidi”, i en cadascun dels restants 4 delictes 

associats. O sigui que en total hi ha 7 raons diferents per a penalitzar els governants, funcionaris i 

particulars (castellans, catalans o d’on sigui) que ens han privat i que ens continuen privant de la 

nostre llibertat i de la nostra vida plena com a catalans. 

 

Invito, doncs, a anar classificant els diferents tipus de proves que cadascú tingui o trobi en 

aquests set apartats que ens toquen de ple:  

1) matança de catalans (es sobreentén “catalans del Principat o de tota la Nació Catalana”) 

2) lesió greu a la integritat física o mental dels catalans 

3) submissió intencional del grup a condicions d'existència que hagin d'implicar la destrucció 

física, total o parcial, dels catalans 

4) l'associació per a cometre genocidi contra els catalans  

5) la instigació directa i pública a genocidi contra els catalans 

6) la temptativa de genocidi contra els catalans 

i 7) la complicitat en el genocidi contra els catalans 

 

Us trobareu –ja m’hi he trobat- que hi ha proves que poden col·locar-se en més d’un apartat. I 

també m’he trobat estado-españoles que, a fi de treure importància al que aquí patim, diuen 

“¡Eso también ocurrió en mi tierra!”; el que faig és invitar-los a col·laborar...  

 

Una última observació: nosaltres ens xuclem el dit. Però el nostre genocidi és quelcom present 

en els castellans/estado-españoles. De tant en tant en sura una mostra conscient (en particular si 

s’han “begut un tequila” i queda gravat, com recull el tercer document) però segur A) que n’hi ha 

moltes més proves que queden amagades, i B) que està en el seu subconscient tant o més que en 

el nostre tenim clavada la por que ens han inculcat des del poder vencedor del 1714.  

 

Invito també a fer-nos conscients que RECUPERAR ARA LA LLIBERTAT (mitjançant la 

independència) és qüestió de SOBREVIURE EVITANT EL GENOCIDI CATALÀ. 

 

Aniré(m) abordant periòdicament aquesta qüestió tabú... tabú precisament perquè és vital!!! 

 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 

Barcelona, 23 d’agost de 2016 

 

PD: Pot tenir interès escoltar el que sobre aquest tema vaig dir en els darrers dos programes LA GOTA 

CATALANA per recuperar LA LLIBERTAT DE CATALUNYA a Ràdio la Mina (FM 102,5):  

1. 160721: http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-

mp3_rf_12302494_1.html  

2. 160728: http://www.ivoox.com/gota-catalana-28-07-2016-audios-mp3_rf_12364041_1.html 

http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/genocidio.htm
https://lagotacatalana.wordpress.com/actividades/
http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-mp3_rf_12302494_1.html
http://www.ivoox.com/gota-catalana-amb-lluis-botinas-santadria-radiolamina-audios-mp3_rf_12302494_1.html
http://www.ivoox.com/gota-catalana-28-07-2016-audios-mp3_rf_12364041_1.html


https://angelcasasblog.com/2016/07/24/poca-broma-amb-el-genocidi-dels-catalans-perez-reverte/ 

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 

https://angelcasasblog.com/2016/07/24/poca-broma-amb-el-genocidi-dels-catalans-perez-reverte/
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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 01h. 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/
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LA IMPORTÀNCIA DELS NOSTRES “DRETS HISTÒRICS” 
 

La “casualitat” fa que estigui a Llívia, un municipi català d’uns 13 Km.2 i d’uns 1.500 habi-

tants (segons Google), que està totalment situat dins del territori de França, a 6 Km. de Puig-

cerdà. Hi havia passat un parell de vegades, però no havia buscat la raó d’aquesta sorprenent 

situació. Passejant pel poble –perdó, per la Vila!-, m’he trobat un pal amb aquesta explicació: 

 

“El rei Carles I, el 1528 li va concedir –tot i que ja l’anomenen així al segle XV- el títol 

de VILA, el títol més remarcable per la nostra història ja que posteriorment permetrà que 

Llívia quedi com un enclavament dins de territori francès.  
 

Després de la Guerra dels Trenta Anys, el 7 de novembre de 1659, es signarà el tractat 

dels Pirineus que posarà la pau entre les monarquies espanyola i francesa, pau que tam-

poc durarà gaire. Amb aquest tractat, la Monarquia hispànica es deixa prendre el Rosse-

lló, el Vallespir, el Conflent, el Capcir i 33 pobles de la Cerdanya. Les negociacions 

s’anaren eternitzant fins que, el 22 de novembre de 1660, es signà el Tractat de Llívia en 

el que es decidiren quins havien de ser aquests 33 pobles. Miquel Salbà, el delegat espa-

nyol, es va entossudir en que Llívia no era un simple poble, tal com en el tractat dels Piri-

neus s’havia establert que havien de ser aquests nuclis, sinó una Vila. Per aquest motiu, la 

nostra Vila es va conformar en un enclavament dins de França.  
 

La cosa no va acaba aquí i, dos-cents anys després, aquesta ratlla fronterera encara no es-

tava del tot establerta. Serà amb l’acord de Baiona, del 26 de maig de 1866, quan es plan-

ten les fites i es traça definitivament aquesta línia.” 

 

que, deixant de banda la incorrecta utilització de l’adjectiu “espanyol/a”, em permet fer dues 

observacions importants per ara: 

1.- el Dret Històric concedit a la gent de Llívia el 1528 consistent en pujar-los el poble a la ca-

tegoria de Vila, està sent respectat pel molt jacobí Estat Francès 489 anys després, havent su-

perat diferents situacions històriques i polítiques conflictives. 

i 2.- sense l’“entossudiment” del delegat “espanyol” Miquel Salbà, probablement mai no ha-

gués existit l’enclavament Llívia en territori francès. Així, què hagués passat cas que aquest de-

legat “espanyol” s’hagués dit, per exemple, Miguel Quevedo y Hernández? 

 

Quina considero que és la importància per ara? 

 

Que tindríem una enorme força internacional (invencible?) si recopiléssim, formuléssim i exi-

gíssim el conjunt dels Drets Històrics del Principat de Catalunya i de tota la Nació Catalana.  

(I encara més si els relacionéssim amb les nostres necessàries però encara no fetes denúncies 

que Madrid/Castilla/Estado-Español ens està genocidant i ens està negant Drets Humans fona-

mentals, començant pels drets a la vida i a la llibertat). 

 

Però la condició prèvia sine qua non és l’“entossudiment” del poble català en defensar i recupe-

rar els nostres Drets Històrics. (I en denunciar i impedir el Genocidi Català i la violació de 

Drets Humans que estem patint des d’abans de 1714). 

 

Apareix així la necessitat de lligar millor recobrar els nostres Drets Històrics (qui pot abordar 

això ara correctament? Coneixeu algú?) amb ara Recuperar la Llibertat, Reconstruir la Nació i 

impedir el nostre genocidi. 

 

On són els nostres actuals Miquels Salbà? 

 

Comencem a entrenar-nos? 

 

Llívia, 24 de juny de 2017 (retocat l’1 de juliol)      Lluís Botinas <lagotacatalana@gmail.com> 



Una raó qualitativa més per la Independència de Catalunya 
 

L’Espanya castellana o, millor, l’Espanya madrilenya o, encara millor, l’Espanya de la endogàmica 

camarilla politico-funcionarial-usurero-jurídico-militar-eclesiàstica de Madrid, es va constituir  

usurpant en tots els àmbits els fets realitzats per la Nació Catalana durant segles (set? vuit? més?).   
 

Al costat de la Inquisició es va anar construint un gran aparell de traducció, pressió, censura, falsifica-

ció de fets i de personatges, edicions fictícies, retoc de pintures i de mapes, apropiació de símbols  

i banderes, etc., que es va anar aplicant a les obres, als autors i als fets del moment (la primera llei  

de censura detectada és de 1501), cap endavant i també cap endarrere (la primera obra que s’ha trobat  

ja traduïda del català al castellà és “El cantar del Mio Cid”, “Mio Cid” per cert nat a València i per res 

a Burgos) i a tots els àmbits (polític, militar, nàutic, científic, intel·lectual, artístic, espiritual,...). 
 

Gràcies al Institut Nova Historia (www.inh.cat) i a l’equip agrupat entorn al filòleg Jordi Bilbeny  

(i als esforços d’altres centres i investigadors des de fa dècades: CCH, CEC, Histocat, Vaca cega, 

ARHLC, Memorial 1714,...), s’està concretant la resposta a la perplexitat que, tant a texts de fa segles 

com a texts de fa pocs anys, manifesten alguns autors castellans en termes d’aquest tipus: “Sorprende 

cómo en poco tiempo el Reino más pobre de Europa se convirtió en una potencia mundial admirada en 

el orbe entero”. La resposta que està sortint a la llum és que en aquell “poco tiempo”, “el Reino más 

pobre de Europa” es va apropiar de l’imperi que havia anat construint pas a pas la Nació Catalana 

durant segles, i en el que, efectivament, no es ponia el sol... 
 

L’associació Plural-21 (www.plural-21.org) ha organitzat pels investigadors de l’INH quatre Cicles 

sobre aquest enorme procés de falsificació de la Història, i d’usurpació de l’obra, de la Nació Catalana. 

El I Cicle (17 febrer a 24 març 2011) va constar de sis conferències d’en Jordi Bilbeny sobre  

“Història i censura” (hi ha un DVD). El II Cicle (22 setembre a 22 desembre 2011) va abordar en  

14 conferències aspectes diferents que demostren “La conquesta catalana d’Amèrica”. El III Cicle 

(4 octubre de 2012 a 21 març 2013), de 24 conferències (estan penjades al Web de Plural-21),  

va començar a donar la “Panoràmica d’una falsificació de segles, en els cinc continents i en tots els 

àmbits”. I el IV Cicle (6 febrer a 27 març 2014) va ser una Panoràmica-II que va ampliar amb 8 

conferències (Web Plural-21) el conjunt d’“ELEMENTS PER A UNA VERITABLE HISTÒRIA 

DE LA NACIÓ CATALANA”.   Exemples: *“Erasmo de Rotterdam” era Ferran 

Colom, fill de Cristòfor Colom amb la seva segona muller, la princesa Felipa de Coïmbra i d’Urgell. 

*L’escut d’armes de “Leonardo da Vinci” eren tres pals vermells sobre groc, i al fons del retrat  

de “La Gioconda” hi ha les muntanyes de Montserrat i a l’esquerra els meandres del riu Llobregat. 

*“Santa Teresa de Jesús” era una Cardona, i va ser 41 anys la priora del Monestir de Pedralbes.  

*L’ “Emperador Carlos V” va viure i morir al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, a Badalona. 

*Aproximadament un 80% de la literatura del “Siglo de Oro” està traduïda del català, començant per 

“El Quijote”; i cal tenir present que Tirant lo Blanc va ser un “Clásico castellano” durant 362 anys 

(des del 1511 en que es publicà en castellà fins trobar-se el primer original en català a Itàlia el 1873). 

*Etc., etc., etc.   
 

Davant dels que en prou feines s’atreveixen a reconèixer que “Cristóbal Colón” era català,  

està sortint a la llum la coherència intrínseca que exigeix que la falsificació d’un personatge d’aquesta 

importància històrica forçosament ha d’anar acompanyada de la tergiversació de tot el seu entorn,  

i que l’apropiació d’una empresa tan influent com “el descubrimiento de América” ha de formar part 

d’una usurpació moltíssim més gran. I aleshores resulta històricament lògic que durant 200 o més anys, 

“España” era la Nació Catalana, i “el español” (per cert, per què no “españón”?) era el català. I que  

ni la ñ és castellana, doncs hi ha documents catalans en que nn s’abrevia posant una titlla sobre una n.  
 

Ajuda això a comprendre la visceral “incomprensió” de la “camarilla-de-Madrid” cap a Catalunya? 
 

Qui vulgui aprofundir, trobarà articles, llibres, DVDs,... a www.inh.cat, www.plural-21.org, etc.  
 

    DIADA DE CATALUNYA  Barcelona,  11 de Setembre de 2014 
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Enganys que en realitat amaguen el gran engany 
 
Ramir De Porrata-Doria, Vicepresident del Cercle Català de Negocis (CCN), ha publicat aquest 13 d'a-

bril de 2015 a la pàgina web d'aquesta associació l'article El gran engany de l'Estat espanyol als cata-

lans, que es pot llegir íntegre a l'enllaç http://www.ccncat.cat/el-gran-engany-de-lEstat-espanyol-als-

catalans/  

 

L'autor desgrana en 13 epígrafs el que anomena “El gran engany”. Cada rúbrica consta de l'afirmació que 

es fa des de l'Estat espanyol, la seva caracterització com a “Falsa” i una sèrie d'exemples no desenvolu-

pats (excepte els tres que recullo entre cometes; poso entre parèntesis, i sense explicar-los, el nombre d'e-

xemples esmentats en els restants apartats). Són els següents: L'Estat espanyol 1) és un estat democràtic 

(4); 2) és un estat plurinacional (5); 3) permet que Catalunya tingui autogovern i autonomia (8); 4) és 

un Estat descentralitzat (29); 5) és lleial amb Catalunya (8); 6) vetlla pels interessos dels ciutadans 

(6); 7) garanteix les pensions (2); 8) és un país capdavanter (6); 9) hi ha llibertat d'expressió (6); 10) 

promociona la cultura (“21% de IVA”); 11) és un actor internacional de primera línia (5); 12) és un 

exemple de separació de poders (“Espanya ocupa el lloc 72 a la classificació internacional d'indepen-

dència judicial, per darrera de Zàmbia, Gàmbia, Malawi, Ghana i Bahrain”); i 13) és un Estat que repre-

senta Catalunya i els catalans (“Nombrosos dirigents del PP i del PSOE i del govern espanyol han com-

parat repetidament l'independentisme i el nacionalisme català amb el nazisme, el racisme i fins i tot amb 

ETA”; acaba aquest punt amb l'enllaç a una llista de 84 desqualificacions d'aquesta mena amb el nom de 

l'emissor de l'improperi i la data de cada cas). 

 

Recomano llegir aquest article per dues raons.  

 

La primera, perquè la suma de tots els temes i exemples que s'esmenten a l'article pot ser suficient per-

què molts “ciutadans espanyols” entenguin i fins i tot decideixin (si no donar suport, almenys) respectar 

que molts “ciutadans espanyols actualment residents a la Comunitat Autonòmica de Catalunya” vul-

guem independitzar-nos. I deixo clar que no són exhaustius ni el llistat ni tampoc els exemples que po-

drien donar-se. Per això, aquesta és per si sola una raó de pes. 

 

Però la segona raó té per a mi –i confio que per a molts dels “ciutadans espanyols, inclosos els catalans en-

cara no independentistes”- més pes qualitatiu: aquest article és un bon exemple de com una denúncia, fins i 

tot ben elaborada, pot amagar el més important. Dit d'una altra manera: de com un article titulat El gran 

engany de l'Estat espanyol als catalans posa sobre la taula un centenar d'enganys menors (però impor-

tants) que lamentablement serveixen per a silenciar o camuflar el veritable gran engany: que l'Estat espa-

nyol és il·legal i és opressor de Catalunya. I això és inevitablement així perquè aquest Estat espanyol es 

basa en 301 anys d'ocupació, repressió, espoli i genocidi. Primer, militars, però de seguida foren reforçats i 

complementats en tots els àmbits: polític, administratiu, judicial, lingüístic, escolar, cultural, eclesiàstic, 

fiscal, econòmic, universitari, artístic, etc. De fet, l'Estat espanyol es comença a construir a partir de 1714 

destruint l'Estat català i emparant-se en l'il·legal “derecho de conquista” per a estendre el model del “Reino 

de Castilla” a la Catalunya finalment conquerida. 

 

És quasi segur que l'autor no és conscient del que assenyalo, i probablement aviat ens posaríem d'acord.  

 

El que passa és que fa tres segles que els catalans hem estat educats com a conquerits per part dels inva-

sors. Això va implantant per força una mentalitat de vençut que costa de rompre. Però que “Hay que 

bombardear Barcelona cada 50 años” (Espartero, Azaña, Peces-Barba) mostra que els catalans ens alcem 

periòdicament per a recuperar la llibertat i ser DE NOU un poble/nació/estat d'Europa i del món. I ha de 

quedar clar que, el 27-S, qui no voti per la independència de Catalunya, advoca pel seu sotmetiment a 

l'Estat espanyol. Qui no dóna suport/accepta la llibertat de Catalunya, tria la continuïtat de la seva opres-

sió. Que la disjuntiva aparegui diàfana a l'hora de votar i actuar. 

 
 

Barcelona   Lluís Botinas, 15-04-2015 

http://www.ccncat.cat/el-gran-engany-de-lEstat-espanyol-als-catalans/
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Som un Estat ocupat i volem recuperar la llibertat. 
 

Si ho reconeixem, TOT CANVIARÀ RÀPIDAMENT. 
 
Nosaltres som (intencionadament, NO dic “nosaltres érem” o “nosaltres vam ser” SINÓ que dic “nosaltres 

som”) el primer Estat Europeu Constitucional: el Principat de Catalunya, pal de paller de tota la Nació Ca-

talana i dels seus virregnats (del Mediterrani i d’Amèrica) i dels seus Consolats de Mar (arreu del món). 

  

Aquest poderós primer Estat Europeu Constitucional va ser independent fins el 10 de setembre de 1714, 

està ocupat des de l’11 de setembre de 1714, va ser re-ocupat el 26 de gener de 1939 (les tropes franquistes 

ho tenien clar: s’anomenaven “Ejército de Liberación” a l’“Estado Español” però “Ejército de Ocupación” 

a Catalunya. I els catalans d’aleshores també ho tenien clar: anomenaven “Guerra d’Espanya” la guerra que 

ara, utilitzant la terminologia dels vencedors, inconscientment gairebé tothom en diu “Guerra Civil”),  

i actualment continua ocupat, sotmès a Madrid/Castilla/Estado-Español.  

  

Quan un Estat ocupat deixa d’estar ocupat, automàticament torna a ser Estat independent sense necessitat 

de posar a votació res de res de res.  

  

Del que es tracta, doncs, és d’aconseguir que l’ocupant castellano/estadoespañol se’n vagi.  

  

Aleshores automàticament nosaltres tornarem a ser l’Estat Europeu Constitucional independent Principat 

de Catalunya, posseïdors del nostre Dret Català, de les nostres Constitucions Catalanes (pioneres en el 

món) i de la resta dels nostres Drets Històrics (a precisar). I així RECUPERAREM LA NOSTRE LLIBER-

TAT, podrem RECONSTRUIR LA NACIÓ i impedir EL GENOCIDI que patim des d’abans de 1714. 

 

És clar que la primera condició –la condició sine qua non- per aconseguir que l’ocupant castellano/estado-

español se’n vagi és que nosaltres ens atrevim a reconèixer obertament que els ocupants ens tenen presos i 

que ens estan genocidant. De fet, de 1714 ençà no es pot ni parlar de poble català, ja que un poble que no és 

lliure, no és poble. I menys es pot parlar “de justícia o d’ensenyament o d’economia o de res català”, ja que 

només hi ha “justícia i ensenyament i economia i el-que-sigui estadoespañolas aplicades en territori català”.   

 

I hem de tenir clar que si nosaltres no diem que estem presos i que ens estan genocidant, i que recuperar ara 

la llibertat no és una qüestió política sinó VITAL (qüestió vital que, és clar, té aspectes polítics i té conse-

qüències econòmiques, però que és moltíssim més que política i economia), ningú no ho dirà per nosaltres.  

 

Considero que aquest és el QUÈ, és a dir, aquest és el CONTINGUT CLAU que cal posar obertament so-

bre la taula, i també en el centre dels nostres escrits, de les nostres accions i de les nostres mobilitzacions. I 

si ho fem, veurem que aquest QUÈ generarà els necessaris COM, QUAN, QUI, ON, QUANT,..., adequats.  

 

Avaluo que això es pot aconseguir en poc temps ja que considero (aquesta és la meva convicció!!!) que la 

gran majoria de persones que es consideren catalanes –siguin de família, siguin nouvingudes de fa moltes 

dècades o de fa poc temps- SENTEN que estem presos i que ens genociden, però no ho SABEN perquè 

ningú no ho diu públicament. Per a mi, aquest SENTIR explica l’esclatant èxit multitudinari de les grans 

mobilitzacions populars, i aquest NO-SABER explica una certa apatia entre una mobilització i la següent. 

 

Però si s’expliqués clarament la nostra real i lamentable situació, en poques setmanes hi hauria un pas 

col·lectiu del subconscient al conscient i, com a conseqüència, també passaria a la voluntat de  

RECUPERAR LA LLIBERTAT DE SEGUIDA, i a la acció PER ACONSEGUIR-HO RÀPIDAMENT. 

 

PER CONCLOURE: Senzillament es tracta d’afirmar-nos en la nostra continuïtat de més de mil anys. 

S’està dient que “TOT DEPÈN DE NOSALTRES!”. I és cert ja que NINGÚ MÉS pot donar a conèixer al 

món que estem presos de Madrid/Castilla/Estado-Español (i cada dia podríem mostrar-ne a tothom dotze-

nes d’exemples palesos i de proves claríssimes si ens traiem la bena estadoespañola que portem posada als 

ulls!!!) i que ara volem tornar a ser lliures i re-nacionalitzar la comunitat, i així impedir el genocidi que pa-

tim des d’abans de 1714. Però nosaltres ho estem callant i amagant... PER ARA!!!!!!! 
 

Barcelona, 23/5/17           Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA 
 

www.lagotacatalana.cat/        lagotacatalana@gmail.com                
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QUI SÓN ELS INVASORS ALS QUÈ EXPULSAR? 
 

Així que el dissabte 9 de gener va sonar el nom CARLES PUIGDEMONT I CASAMAJó  

-d‘entrada, posant a dura prova la fonètica castellana- per a nou President de la Generalitat 

de Catalunya, El Mundo, El País, La Razón, Albert Rivera Díaz i és segur que bastants més, 

li van retreure haver dit en una conferència que va impartir al març de 2013, quan partici-

pava en un acte de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a Girona, que "els invasors seran 

expulsats de Catalunya". 

 

L'endemà, en la seva resposta al discurs d'investidura pronunciat pel candidat Puigdemont, 

els portaveus tant de "Ciutadans – C’s" (Inés Arrimades García, 1981, Jerez de la Frontera) 

com del "Partit Popular Català - PPC" (Xavier García Albiol, 1967, Badalona) van comen-

çar les seves respectives intervencions precisament tirant-li en cara al candidat que hagués 

dit que "els invasors seran expulsats de Catalunya". 

 

Considero que la millor resposta hagués estat dir-los de seguida a tots dos: "UNA PRE-

GUNTETA, PER FAVOR: PER QUÈ VOSTÈS I ELS SEUS PARTITS ES SENTEN 

AL·LUDITS? O SERIA MÉS EXACTE DIR QUE ES CONSIDEREN AMENAÇATS? 

PER QUÈ I PER QUI?". 

 

I a continuació, prosseguir amb unes frases de l'estil: "Si us plau, agafin-s’ho amb tran-

quil·litat, respirin profundament, reflexionin, transformin el subconscient en conscient i 

facin el favor d'explicar-me Vostès -i, de passada, que s'expliquin també els redactors dels 

il·lustres diaris de Madrid- per què se senten així de concernits per la dissortadament equi-

vocada predicció que el periodista Carles Rahola -per cert, afusellat el 15 de març de 1939 

per franquistes contra el mur del cementiri de Girona- va fer quan, referint-se als feixistes, 

va afirmar que: «Els invasors seran expulsats de Catalunya, com ho van ser a Bèlgica, i la 

nostra terra tornarà a ser, sota la República, en la pau i el treball, senyora de les seves lliber-

tats i del seu destí. Visca Girona i visca Catalunya lliure!»". 

 

A l'espera que responguin, avanço que considero que, potser sense adonar-se'n, demostren 

clarament el perquè de la seva actitud atacant/defensiva simplement amb la seva actuació 

durant l'esdeveniment. En efecte: 

 

1.- els 25 diputats de C’s i els 11 del PPC: 

---no es van sumar a l'aplaudiment que va sorgir de tots els altres diputats com a expressió 

de rebuig del feixisme. No és d'estranyar que PP i Ciutadans no hagin mai condemnat al 

franquisme. Ni que siguin partidaris de la recentralització de l'Estado-Español, reduint tot el 

possible les competències de les Autonomies, en particular de les tres/quatre de la Nació 

Catalana. Ni que tots dos partits facin demagògia sobre que el castellà està sent perseguit a 

Catalunya quan és el català la llengua que perd constantment vocabulari i també espai soci-

al com demostra que, en la majoria de col·legis de Catalunya, inclosos els de Girona, a l'ho-

ra del esbarjo els nens al pati juguen en castellà. 

---ni tampoc al final de l'acte varen cantar "Els segadors", que és l'himne (lletra i música; 

quedi clar que té lletra... per cert, molt significativa) de Catalunya sorgit arran de la "Guerra 

dels segadors, 1640-1652", i les lletra i música actuals van ser reelaborades en l'últim terç 

del segle XIX. Per entendre l'abast d'aquest silenci, convé saber que una llei del Parlament 

de Catalunya de 25 de febrer de 1993, va declarar "Els Segadors" himne oficial de la Co-



munitat Autonòmica de Catalunya. És, doncs, l'himne nacional de tots els catalans, inclosos 

els que afirmen considerar-se catalans i espanyols. Però no sembla que sigui aquest el cas 

dels diputats de Ciutadans i del PP. Aleshores, veritablement ... ¿què és el que els "Ciuta-

dans" i "Peperos" que viuen en territori català es consideren en exclusiva? I també convé 

saber que la "Guerra dels segadors" va ser contra les tropes castellanes que ocupaven Cata-

lunya i contra els seus abusos de tota mena. Per exemple, una de les estrofes originals no 

recollida en la versió actual, diu: "Davant dels seus parents deshonraven les donzelles. I 

mataven als seus pares si del mal donaven queixa ". I la següent afirma: "En donen part al 

Virrei del mal que aquells soldats feien: 'Llicencia els he donat jo, molta més se’n poden 

prendre-'". Però la tornada sí que es conserva, i repeteix: "Bon cop de falç, defensors de la 

terra, bon cop de falç!".  

(((--i m'abstinc d'afegir aquí que gairebé cap d'aquests 26 diputats va anar a saludar el re-

cent elegit nou President de la Generalitat de Catalunya malgrat que ho va ser per majoria 

absoluta))) 

 

2.-la llengua que tots dos portaveus van utilitzar en les seves intervencions. 

---Inés Arrimadas García va parlar únicament i exclusiva en castellà (en “español”, diria 

ella, i no per casualitat) 

--- i Xavier García Albiol va utilitzar les dues llengües, però va parlar molt majoritàriament 

en castellà (en “español”, diria ell, i tampoc per casualitat). 

Els altres portaveus van parlar en català, inclosos els confusionistes partidaris de la literal-

ment utòpica tercera via: "Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC" (Miquel Iceta i Llo-

rens, 1960, Barcelona), i "Catalunya sí que és Pot - CSQP" (Lluís Rabell, abreujament de 

Josep Lluís Franco Rabell, 1954, Barcelona). 

Per qué Inés Arrimadas García i Xavier García Albiol -que, per cert, parlen (bastant) bé el 

català i que són un (bon) exemple que el català el pot aprendre qualsevol que no es negui a 

fer-ho, i que quan són entrevistats en mitjans de comunicació catalans fan servir tota l'esto-

na el català- al Parlament de Catalunya van utilitzar el castellà tal com ho van fer? No n'hi 

ha prou amb la resposta mig-naïf-mig-tramposa consistent en justificar-ho "perquè així sur-

ten en els Telenotícies directament en castellà". Considero que aquests partidaris de "man-

tener a machacamartillo la unidad de España" senzillament recorren a la llengua que hem 

patit els catalans des de 1714 imposta per una repressió brutal. Probablement cap dels dos 

és plenament conscient d'això, però recorren a la llengua dels vencedors per recordar-nos a 

els catalans que vam ser vençuts el 1714 i que portem tres segles de submissió. És l'altra 

cara del que vaig explicar en una anterior LA GOTA CATALANA: que fins fa un parell 

d'anys no m'he fet conscient que he(m) sigut educat(s) com vençut(s) perquè durant el ma-

teix extens temps altres s'han educat a si mateixos com vencedors. I parlant en castellà estan 

reactivant la por que ens van inculcar no només fins al moll dels ossos sinó fins a les pro-

funditats de l'ànima i del subconscient. 

 

I de passada, que m’-ens aclareixin si té o no alguna cosa a veure amb invasions (siguin de 

militars i de poderosos, com el 1714 i el 1939, siguin de civils i humils; siguin de fa segles, 

siguin de fa unes dècades) una cosa tan senzilla i a la llum del dia com la votació d'investi-

dura de Puigdemont celebrada el mateix dia 10. Finalment el resultat va ser: 70 SÍ, 63 NO  

i 2 abstencions, que sumen els 135 escons, de manera que la majoria absoluta és 68. Doncs 

bé, en veure que anaven cridant a cada diputat pel seu nom i cognom (només el primer en 

gairebé tots els casos), se’m va acudir agafar un full, fer una doble columna i sota la colum-

https://lagotacatalana.wordpress.com/las-primera-gotas/gota-1/


na del SÍ posar en una línia un palet quan el cognom era d'origen català i, en una altra línia, 

també el palet quan el cognom era d'origen no-català, en moltes ocasions d'origen castellà.  

I anàlogament a la columna del NO: un palet en una línia per cada cognom no-català, i en 

una altra línia quan el cognom era català. Per poder donar números i percentatges exactes, 

ho hauria de veure de nou lentament i anotar rigorosament, cosa que ara no faré. Però, de 

tota manera, les conclusions a grans trets a què vaig arribar van ser, i em sembla que són, 

concloents: 1) Clarament, la gran majoria dels SÍs van ser dits per persones amb cognom 

català; 2) Clarament també, la gran majoria dels NOs van ser donats per persones amb 

cognom no-català; 3) Hi va haver més (gairebé el doble) de cognoms catalans que van votar 

NO (molts d'aquests, partidaris de la "tercera via") que cognoms no-catalans que votessin 

SÍ. 

 

Jo mateix em sorprenc del que va apareixent davant meu, i de les conclusions que comen-

cen a sorgir, només amb prendre aquesta perspectiva de 301 anys (i probablement caldrà 

anar situant-nos en una perspectiva encara anterior). Heus aquí algunes: 

 

---del que en realitat es tracta ara és que Catalunya recuperi la seva llibertat respecte a Ma-

drid/Castilla/Estado-Español. La independència és només un mitjà, en absolut la fi. 

 

---em dol profundament adonar-me que la meva germana, els meus pares, els meus avis i 

dotze generacions d'avantpassats van morir preses en aquesta presó de pobles que en reali-

tat és l'Estado-Español 

 

---mareja fer-se conscient que s'està concretant que d'ara endavant els catalans puguem viu-

re i morir lliures 

 

---sí, és clar que hi ha hagut invasions i que segueix havent-hi invasors. I tenen les seves 

forces d'ocupació. El ministre "català" de l'Interior, Jorge Fernández Díaz (fill d’invasor), 

va fer-nos recordar el 3 de novembre de 2015 que "les forces d'ordre públic no han d'anar a 

Catalunya perquè mai s'han anat d'allà. Hi ha 3.200 Guàrdies Civils i 3.400 Policies Nacio-

nals a Cataluña". No va dir res d'exèrcit, de serveis secrets, de funcionaris d'altres tipus, etc. 

 

---i és clar que totes les institucions i persones que actualment formen part del Estado-

Español, i les que simplement l’accepten, se senten al·ludides, concernides i amenaçades 

amb tan sols esmentar "els invasors seran expulsats de Catalunya". Resulta ser que ells di-

rectament o els seus avantpassats van envair Catalunya, la van sotmetre i es van aplicar a 

genocidar-la de totes les formes possibles, només adaptant-se al que les condicions històri-

ques i el context internacional els permetia i els permet fer. Per exemple, si Madrid pogués 

moure les seves Fuerzas Armadas Españolas sense el doble permís de Brussel·les (seu de 

l'OTAN i de la Comissió Europea), fa almenys tres anys que periòdicament els seus avions 

estarien solcant el cel de Catalunya, i els seus tancs patrullant pels carrers de Barcelona. 

 

Responent al títol: QUI SÓN ELS INVASORS ALS QUÈ EXPULSAR?, es va perfilant 

una primera resposta: a tots els invasors que no se’n vagin per iniciativa pròpia. Primera 

resposta que caldrà anar completant... 
 

Lluís Botinas, 22-gener-2016 lagotacatalana@gmail.com  https://lagotacatalana.wordpress.com  
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És molt senzill:   LLI-BER-TAT !!! 
 

Estem ocupats des de 1714  

i VOLEM TORNAR A SER LLIURES ! 
 

“Lluís, costa molt reconèixer que estem presos i que ens estan genocidant”,  

em va dir un historiador conegut i amb àmplia producció literària,  

després que parléssim intermitentment al llarg de gairebé tot un dia.  

Dites aquestes paraules tan significatives,  

es girà i se’n va anar sense ni deixar-me el seu correu electrònic. 

 

Nosaltres SOM (intencionadament no dic “érem” o “vam ser”) un Estat,  

el primer Estat Constitucional, Europeu, independent fins el 10 de se-

tembre de 1714 i ocupat des d’aleshores fins l’actualitat. Quan un Es-

tat ocupat deixa d’estar ocupat, automàticament torna a ser Estat inde-

pendent sense necessitat de posar a votació res de res. I ARA VOLEM 

QUE L’OCUPANT Madrid/Castilla/Estado-Español (M/C/E-E) 

SE’N VAGI. I la primera condició per aconseguir-ho és que nosaltres 

ens situem dins de la CONTINUÏTAT dels nostres més de mil anys 

d’Història (http://devolucio.cat/) i honorem els nostres avantpassats ins-

pirant-nos en ells. I això sí que només depèn de nosaltres, i que ningú 

no ho farà per nosaltres. 

 

L’actuació de M/C/E-E utilitzant el seu “Sistema Judicial” basat en el  

(a Catalunya, que tenim el nostre propi Dret Català i les nostres pròpies 

Constitucions Catalanes) triplement il·legal seu “Derecho Castellano”  

i seva “Constitución Española de 1978”, i les seves “Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado” (que, per cert, inclouen els Mossos d’Esqua-

dra), en particular la “Guardia Civil”, aquests darrers dies i sobre tot 

avui, 20 de setembre de 2017, està fent visibles els barrots que tenim  

posats des de fa 303 anys i que ja se’ns confonien amb el mobiliari de la 

casa. A migdia, l’ocupació/escorcoll per la “Guardia Civil” d’onze  

Conselleries i Organismes de la Generalitat, i la retenció/detenció/se-

grest d’una dotzena de càrrecs d’importants responsabilitats diverses, 

comença a fer visible la situació de sotmetiment dels catalans que  

si un castellà la visqués de sobte 12 hores, li resultaria absolutament in-

suportable. 
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Per ràdio i TV he sentit que els concentrats davant de la Conselleria 

d’Economia cridaven “FORA LES FORCES D’OCUPACIÓ!!!” i canta-

ven “ELS SEGADORS”. I només es qüestió d’hores que el contingut 

“VOLEM TORNAR A SER LLIURES!!!” es vagi expressant en crits de 

“LLI-BER-TAT!!! LLI-BER-TAT!!! LLI-BER-TAT!!!”. Ara “És l’hora 

de replantejar-s’ho tot i de re-començar a actuar per RECUPERAR LA 

LLIBERTAT DE CATALUNYA” (que és el full que LA GOTA CA-

TALANA vam repartir la darrera Diada). 

 

Això va molt més enllà del “Votarem!”, que és “el carreró referèndum” 

en que els dirigents independentistes-processistes han tancat les grans 

mobilitzacions populars que des del 2009 van posar en el centre “Inde-

pendència!!!” arraconant l’orientació oficial “Contra les retallades i pel 

Pacte Fiscal”. I la via “referèndum”, traïda el 9N del 2014 per la pre-

gunta doble amb resposta triple, i constantment retardada i aigualida des 

d’aleshores, actualment porta o bé a “unas nuevas elecciones autonómi-

cas” que guanyaria Junqueras amb minoria, o bé a “un referèndum pac-

tado y vinculante como en Escocia y en Quebec” pel 2019, que és la 

“via política i democràtica” (amb tupinada inclosa, com el 2014 a Escò-

cia) que recomanen “The New York Times”, “Finantial Times”, “The 

Guardian”, “Le monde”,…, la Comunitat Europea,…, i que -després 

d’algunes pertinents trucades d’altres capitostos internacionals a La 

Moncloa- probablement Trump acabarà d’imposar a Rajoy quan el rebi a 

la Casa Blanca el proper dimarts 26 de setembre. 

 

El que per ara no reclamen els manifestants, i el que conscientment des 

del 28-S de 2015 es neguen a fer tan el Govern independentista com els 

72 diputats escollits en candidatures independentistes, és un senzill acte 

que canviaria radicalment la situació a favor dels catalans: proclamar 

una DUI que instantàniament faria que (EL PRINCIPAT DE) CATA-

LUNYA TORNÉS A EXISTIR DE NOU COM ESTAT EUROPEU 

INDEPENDENT, i que el conflicte es situés FORA del control de 

M/C/E-E, per situar-se en el terreny del Dret Internacional. En aquest 

text de LA GOTA CATALANA hi trobeu feina avançada: Per si fos per 

manca d’inspiració: dues propostes de DUI. La DUI qualitativament 

important és la que implicaria el restabliment de tots els nostres Drets 

Històrics i Territorials mitjançant la DEVOLUCIÓ de les nostres Cons-

titucions (http://devolucio.cat/), que són vigents, en contra del que se’ns 

ha fet creure. 

 

Barcelona, 20 de setembre de 2017   Lluís Botinas 
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Conducta indigna dirigida -molt em temo-     

a prolongar el nostre sotmetiment a Madrid 
 

Vergonya pròpia i aliena per l’actuació que la “majoria independentista” té avui (6 de 

setembre de 2017) al Parlament. Està actuant contra la minoria de la manera autorità-

ria, piconadora, democràtico-dictatorial, caciquil, despòtica, coaccionant,…, que el po-

ble català porta 303 anys patint sota la bota de Madrid/Castilla/Estado-Español. I així 

dóna armes als anticatalanistes d’aquí i d’allà. No m’estranya haver vist que, com a 

mínim, el diari “El Mundo” estigui transmetin en directe aquest deplorable espectacle. 

 

Només hi ha una manera que permetria que tothom, aquí i arreu, podés comprendre 

aquesta conducta incorrecta: EXPLICANT QUE DES DE 1714 LA NOSTRA TERRA 

ESTÀ OCUPADA I QUE ELS CATALANS ESTEM PRESOS I SE’NS ESTÀ GE-

NOCIDANT, I QUE EL QUE DE NOU VOLEM ARA ÉS RECUPERAR LA LLI-

BERTAT. I que, sotmesos al “Derecho Castellano” (il·legal a Catalunya, que TENIM 

el nostre propi DRET CATALÀ), a la “Constitución Española y todo el Poder Judicial 

del Estado Español” imperants (il·legals a Catalunya, QUE TENIM les nostres pròpies 

CONSTITUCIONS CATALANES VIGENTS), a les “Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

dad del Estado” (forces armades d’ocupació de la nostra terra), etc., aquesta majoria 

parlamentària estaria mirant d’aprofitar les escletxes que deixa l’Estat enemic ocupant. 

I l’obligació de tot pres –i més si és polític- és escapar-se; i encara més si el que està 

pres és tot un poble: el poble català. 

 

Però això decisiu és justament el que TOTS els partits i organitzacions independentis-

tes grans i petis, i TOTS els mitjans de comunicació independentistes grans i petits, es-

tan silenciant i censurant (i fins i tot quan ho consideren necessari, repressaliant) siste-

màticament. 

 

CAP (i si m’arriba alguna excepció, demanaré disculpes i col·laborarem) explica que 

al Principat de Catalunya hi vivia un poble lliure que es va dotar d’un estat. Era una 

NACIÓ-estat, la primera Constitucional, Europea que va ser Independent fins el 10 de 

setembre de 1714, i que està ocupada i reocupada des de l’11 de setembre de 1714 fins 

l’actualitat. Si expliquéssim clarament i a tots els nivells nacionals i internacionals pos-

sibles que estem ocupats, l’ocupant hauria d’anar-se. 

 

A més, resulta que aquests 72 diputats independentistes que ara utilitzen abusivament 

la seva majoria, són els mateixos que intencionadament i traint el mandat i els resultats 

del 27S, NO HAN VOLGUT utilitzar correctament aquesta majoria –tal com s’havien 

compromès- per proclamar la Declaració d’Independència de Catalunya qualsevol dia 

dels més de 700 dies que, un a un, han transcorregut –i han sigut desaprofitats- del 28S 

ençà. 

 

Efectivament: si aquests 72 independentistes volen de veritat ara la independència, 

¿per què NO l’han proclamat el 28S de 2015? O avui mateix? O un altre dia entre 

aquests dos? Enlloc de fer-ho, avui tenen la actuació inacceptable (“el fin justifica los 
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medios” NO és vàlid ni en Dret Català ni coherent amb la idiosincràsia catalana) que 

estan mostrant mentre escric aquestes línies d’urgència. I no sé tècnicament si encara 

també podrien declarar la independència demà, ja que potser les decisions que avui im-

posin escandalosament ja tanca el període 28S/2015 – 6S/2017.  

 

Gairebé dos anys perduts amb desenes de milers de catalans que han mort presos en-

lloc de morir lliures com desitjaven. I cada dia perdut, segueixen morint més catalans 

presoners. I no diguem les desenes de milers de milions d’euros que ens han anat ro-

bant; ells segueixen emportant-se’n el seu “botín”… i malbaratant-lo. O més greu en-

cara: gairebé dos anys no només desaprofitats sinó preparant millor la desfeta. 

 

Sí, aquesta actuació es suma a totes les actuacions (per exemple, obrir innecessaris de-

bats divisors sobre república, bilingüisme, doble nacionalitat, exèrcit,… ¡abans que 

ARA tots els catalans junts –per sobre de temes com aquests a debatre DESPRÉS- re-

cuperem la independència i la  llibertat perdudes fa 303 anys!) que han anat introduint 

–conscientment uns i a remolc els altres- els dirigents independentistes per fer que, cas 

que finalment s’arribi a dipositar una papereta l’1O, s’hi fiquin menys ‘SÍ’ i més ‘NO’. 

 

I, a més, tement-me que hi hagi tupinada com va haver-hi a Escòcia el 2014, frau elec-

toral escandalós (un REAL probable 70% de “SÍ” va passar a ser un OFICIAL 54,5% 

de “NO”, amb total complicitat –si non, non– de la direcció central del Partit Naciona-

lista Escocès (SNP) i dels mitjans de comunicació escocesos, i dels observadors inter-

nacionals –excepte els russos, que van denunciar trampes sent totalment marginats- in-

vitats pel propi SNP (per cert, convidarà observadors russos En Romeva?). I aquesta 

tupinada a Escòcia ha sigut silenciada per TOTS els partits i grups independentistes, i 

TOTS els “mitjans de comunicació” independentistes (com és lògic, TOTS els partida-

ris de mantenir-nos sotmesos a Madrid/Castilla/Estado-Español tenen l’OBLIGACIÓ 

de silenciar-ho). 

 

I NO es pot intentar justificar aquesta conducta innoble que ens implica greus danys, 

amb el vergonyós “argument”: “És l’única possibilitat que ens ha deixat la democràcia 

de baixa qualitat de Madrid amb les seves continuades negatives a dialogar amb nosal-

tres”. L’”Estado-Español” genocida que ens està ocupant des de fa més de tres segles i 

que aixafa tots les nostres Drets Humans com a Catalans i tots els nostres Drets Histò-

rics com a Nació, i que ens genocida, ¿ens ha de donar la més ínfima facilitat per a que 

els catalans RECUPEREM LA NOSTRA LLIBERTAT? No comment. 

 

Emprant una frase de la nostra censurada i també espoliada Historia que estic aprenent, 

content i emprenyat, als meus 72 anys:  

“VERGONYA, CAVALLERS, VERGONYA!!!”. 

 

VOLEM LA VERITAT I LA LLIBERTAT!!! 
 

Barcelona, 6 de setembre de 2017 

 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
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PER SI FOS PER MANCA D’INSPIRACIÓ:  
 

DUES PROPOSTES DE “DECLARACIÓ 

UNILATERAL D’INDEPENDÈNCIA” 
 

“LA GOTA CATALANA” va néixer tímidament i modesta fa gairebé tres anys, però amb l’am-

biciós nom complet de “LA GOTA CATALANA PER RECUPERAR LA LLIBERTAT DE 

CATALUNYA”. 

 

Per què aquest potent objectiu: “PER RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA”? 

Perquè ja intuïa el que poc a poc vaig comprendre que és la qüestió cabdal que faria que tot el 

món entengués immediatament la raó profunda del que DE NOU està passant a Catalunya 

des del 2009: que la nostra terra està ocupada per Madrid/Castilla/Estado-Español (M/C/E-

E) des de 1714, que ens tenen sotmesos fa 303 anys, i que els catalans un altre cop ARA 

VOLEM RECUPERAR LA LLIBERTAT. I que així volem impedir que culmini EL GENO-

CIDI CATALÀ que la Nació Catalana estem patint des de molt abans de 1714… i que conti-

nuem patint actualment cada dia. 

 

Aleshores tothom arreu comprendria que TORNAR A SER LLIURES és quelcom VITAL 

que, lògicament, té aspectes polítics, i que, també lògicament, té conseqüències econòmiques. 

Però quedaria clar que RECUPERAR LA LLIBERTAT, que és el que ara volem, NO ÉS EN 

ABSOLUT NOMÉS “un tema polític” NI, MOLT MENYS ENCARA, NOMÉS “un tema eco-

nòmic”. 

 

Però tot això crucial és justament el que sistemàticament, i de manera que no pot ser sinó 

intencionada, han amagat i continuen amagant els dirigents de l’independentisme-proces-

sista malgrat que cada dia hi ha dotzenes d’exemples que demostren que ELS CATALANS ES-

TEM PRESOS i que M/C/E-E ES COMPORTA COM LA POTENCIA ENEMIGA OCUPANT 

GENOCIDA QUE ÉS. 

 

Ara, i davant de la LÒGICA ofensiva de Madrid i del seu “Tribunal Constitucional”, de la seva 

“Fiscalia General del Estado” i de les seves “Fiscalias” i dels seus “Tribunales” en territori ca-

talà, de centenars de citacions, d’escorcolls i segrestos de material i de retencions de persones per 

part de la seva “Guardia Civil” i d’altres “Guardias” igualment seves, etc., els actuals líders inde-

pendentistes inviten a “defensar la llibertat d’expressió, la llibertat de reunió” i altres llibertats 

adjectivades. 

 

I fins i tot en aquesta situació d’opressió tan escandalosament evident, els líders indepen-

dentistes catalans continuen amagant que si cridàvem i cridem “VISCA CATALUNYA 

LLIURE!!!”, és perquè ELS CATALANS NO SOM LLIURES i perquè, en conseqüència, 

ARA VOLEM RECUPERAR LA LLIBERTAT COM A POBLE/NACIÓ/ESTAT (i això 

inclou totes les llibertats adjectivades). 

 

Però aquests líders-neo-independentistes-que-tan-es-queixen-del-poc-demòcrates-i-molt-dolents-

que-són-els-capitostos-de-Madrid, tenen a les seves mans (dient-ho suaument) NEUTRALIT-

ZAR-LOS IMMEDIATAMENT: a qualsevol hora del dia o de la tarda o de la nit podrien fer 

ara –“ara mateix!, ara mateix!”– una senzilla acció que “diuen-diuen-diuen que” faran el 2-O 

(això sí, sempre que passi que l’1-O no s’ajorni -“cosa” que sembla preparen-, que es celebri en 

bones condicions -“cosa” que ja es veu que no serà- i que guanyi un ‘SÍ’ internacionalment ac-

ceptable -“cosa” que ja saben els propis impulsors que és senzillament impossible-), i que deixa-

ria fora de joc a M/C/E-E, a la seva “legalidad” i a tot el seu enorme aparell repressiu. Es tracta 

de treure un breu comunicat que: 



 

A) redactat en els termes febles i anti-Història-de-Catalunya que ara utilitzen, podria ser: 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el suport dels 72 escons de la 

majoria del Parlament de Catalunya i exercint el mandat atorgat per 55% de 

‘SÍ’ enfront del 45% de ‘NO’ pel poble català a les eleccions plebiscitàries del 

27 de setembre de 2015, 

PROCLAMA  

de forma unilateral la República Catalana com a nou Estat d’Europa. 
 

VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 
  

        i B) redactat en uns termes sòlids que re-establissin la CONTINUÏTAT amb els nostres 

més de mil anys d’Història i HONORESSIN els nostres avantpassats, hauria de ser quelcom 

així… o millor: 

 

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb el suport dels 72 escons de la 

majoria del Parlament de Catalunya i exercint el mandat atorgat per 55% de 

‘SÍ’ enfront del 45% de ‘NO’ pel poble català a les eleccions plebiscitàries del 

27 de setembre de 2015, 

fa la DEVOLUCIÓ  

al poble de Catalunya i a tota la Nació Catalana 

del Dret Català, de les Constitucions Catalanes i de les Llibertats Catalanes,  

i de tots els Drets Històrics i Territorials corresponents, 

que ens estan sent segrestats de 1714 ençà  

per Madrid/Castilla/Estado-Español. 

  

EL PRINCIPAT DE CATALUNYA ALLIBERAT 

torna a ser  

subjecte jurídic, nacional, constitucional i estatal independent internacional. 

Per tant,  

deixa d’estar subjugat  

a una “legalidad estadoespañola” estrangera il·legal imposada, 

i un altre cop és  

un Estat membre actiu de la Comunitat Internacional,  

regida per un Dret Internacional  

del que durant segles va ser un important inspirador. 
 

VISCA CATALUNYA DE NOU LLIURE!!! 
 

I a partir del moment en que DE NOU ens situem NOSALTRES (qui ho farà, si no?) en l’arena 

internacional, tota la força repressiva i tota “la legalidad estadoespañola” (que, en qualsevol cas, 

cal que quedi clar que el “Derecho Castellano y sus leyes y Constituciones” són i sempre han es-

tat il·legals a Catalunya) de M/C/E-E ja NO TINDRIA RES A FER. I això ja lliga amb el full 

que vam repartir per la Diada 2017. 

 

Barcelona, 17 de setembre de 2017 

 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
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És l’hora de replantejar-s’ho tot i de re-començar a actuar 
 

per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 
 

Encara que el dia 1 d’octubre (1-O) aniré a votar “SÍ” en les condicions que sigui, no reviuré la GRAN SEN-

SACIÓ DE LLIBERTAT respecte de Madrid/Castilla/Estado-Español (M/C/E-E) que PER PRIMERA VE-

GADA a la meva vida d’aleshores 70 anys acabats de complir, vaig sentir el 9-N de 2014. Per què no? Doncs 

perquè dipositaré la papereta molt conscient que no servirà pas per a que ni el 2-O ni després, el Govern faci la 

Declaració Unilateral d’Independència (DUI). Per què ho afirmo tan contundentment? (I tan de bo m’errés!). 
 

Primer cronològicament: per un fet molt concret del que vaig tenir la sort d’assabentar-me en el seu moment i 

que gairebé cap català més va saber-ho perquè no se’n va informar. Els que ja tenim una certa edat (a prop de 

73 anys) i vam passar per la al·legalitat, la il·legalitat, la clandestinitat i l’exili des de la militància d’extrema 

esquerra, sabem, i moltíssimes persones més amb altres experiències saben, que la vaga de fam es una eina de 

lluita política a la que es recorre quan els militants veuen la situació molt difícil i busquen desbloquejar-la. 
 

Doncs bé, el 3 de maig de 2016 un llicenciat en Dret de 47 anys que coneix i és conegut per gairebé tots els di-

rigents independentistes actuals des de la seva activitat conjunta a la Federació Nacional d’Estudiants de Cata-

lunya (FNEC) i per la seva intensa militància gratuïta independentista des d’aleshores, En David Raventós, va 

començar una VAGA DE FAM INDEFINIDA fins a que els 72 diputats escollits en llistes independentistes 

complissin allò per al que van ser elegits: proclamar la independència. Doncs bé, i sense poder entrar en detalls, 

aquesta activitat política tradicional va ser censurada 16 dies, truncada i represaliada, ja que va ser tancat 

contra la seva voluntat en un psiquiàtric i medicat fins el clatell dos mesos i dos dies, i en va sortir zombi. 
 

Quina considero hagués sigut l’actuació correcta d’un Govern i d’uns parlamentaris independentistes davant 

d’una vaga de fam indefinida per la independència feta per un activista al que molts coneixen personalment des 

de fa lustres? Anomenar una comissió de persones responsables i representatives que anés a parlar –parlamen-

tar!- amb ell per fer-li entendre que la seva vaga de fam era innecessària perquè des del Parlament i des del Go-

vern ja s’estava fent el millor camí concret possible cap a la independència. Doncs bé, això que em sembla tan 

lògic i senzill, no es va fer... ans tot el contrari: ridiculització, marginació, censura i repressió. I en aquell mo-

ment no vaig copsar el significat i l’abast molt més profunds i amplis que tenia aquella conducta concreta. 
 

I més recentment he arribat a la conclusió que el Govern no proclamarà la independència de Catalunya ni el  

2-O ni després perquè si el Govern DE VERITAT vol declarar la independència després de l’1-O condicional  

a que guanyi el “SÍ”, encara és a temps de fer-ho SENSE CAP TIPUS DE CONDICIÓ demà, 12 de setem-

bre de 2017. O el 13-S o el 14-S o qualsevol altre dia dels dotze dies més que li queden a setembre fins l’1-O. 
 

De fet, els 72 diputats del Parlament escollits (també el substitut de Na Muriel Casals, e.p.d.) en candidatures 

independentistes en les eleccions del 27-S que se’ns va insistir moltíssim que eren plebiscitàries, PODRIEN 

HAVER PROCLAMAT LA DUI DES DEL 28-S DE 2015, que és pel que TOTES I TOTS I CADASCUN 

d’aquest diputats van ser elegits pel poble català. O sigui que si els 72 i el Govern primer d’En Mas i després 

d’En Puigdemont CONSCIENTMENT han decidit NO fer la DUI durant CAP dels més de 710 dies que han 

anat passant un a un en una atmosfera relativament calmada, ¿ho faran a partir del 2-O en un ambient tacat de 

sang innocent (en uns fets mortífers a esclarir) i moltíssim més crispat, amb dures amenaces i processos judi-

cials i escorcolls i.. ¡tot! per part de M/C/E-E, complint la seva obligació de “mantener la unidad de España”? 
 

És senzillament fals el que, primer Junqueras i després Puigdemont, van dir l’1 de juliol quan van afirmar: 

“Complint el mandat del 27-S, convoquem el referèndum pel dia 1 d’octubre”. És exactament a l’inrevés: con-

vocant el referèndum per l’1-O, Puigdemont i Junqueras van acabar de trair (em temo que definitivament si no 

rectifiquen abans o fins i tot després de l’1-O) el mandat popular del 27-S, que era proclamar la independència.  
 

Si ho haguessin fet, ara la situació seria radicalment diferent i MILLOR, doncs M/C/E-E NO TINDRIA RES 

A FER, ni altre remei que començar a organitzar i a negociar la seva retirada del territori català que ocupen (i 

cada dia en tenim dotzenes d’exemples!) des de 1714. Per què? Doncs per què Catalunya hagués passat au-

tomàticament a tornar a existir DE NOU com Estat Català Europeu independent. I el conflicte hauria dei-

xat d'estar dins del territori del “Reino de España miembro de la Comunidad Europea” i, per tant, sota el domini 

de les lleis i de tots els sistemes de control i repressió vigents de M/C/E-E. I aleshores sí que podríem ser reco-

neguts per altres Estats del món... al ritme que cadascun d’ells considerés adequat als seus interessos, al Dret 
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internacional i, fins i tot, al seu propi camí a la independència. La qüestió és molt senzilla: mentre nosaltres no 

tornem a afirmar-nos a l’arena internacional com poble/nació/estat independent, continuem inexistint com 

entitat jurídica i nacional amb la que els altres estats puguin interlocutar. El poble català, a través de l’actual 

Govern i l’actual majoria parlamentària, hagués començat a establir una noves regles de joc internes i internaci-

onals TRENCANT DEFINITIVAMENT amb les regles de joc que M/C/E-E ens porta imposant des de 1714.  
 

En canvi, la via referèndum en que els dirigents autonomistes-reciclats-en-independentistes –alhora que mante-

nen marginats als independentistes de l’era franquista- ens han situat sense ni demanar ni admetre cap debat:  

1) ens porta a un referèndum que no caldria (com veurem més endavant) i que, descartades la via militar (estem 

ocupats, però no poden disparar), la via de la seducció (ni se’ls hi passa pel cap seduir a qui tenen sotmès) i la 

via de comprar-nos (estan en crisi total, també econòmica), és l’únic camí que li queda a Madrid per continuar 

sotmetent-nos i genocidant-nos... això sí, democràticament. I quina és la manera que el poble català vulgui un 

referèndum que és la solució per Madrid? Que Madrid el negui! I quina és la manera que els catalans confiem i 

defensem a uns dirigents que ens estan portant pel camí que vol Madrid? Que Madrid els amenaci, jutgi, etc.!  

2) ens obliga a romandre dins de M/C/E-E, i els capitostos d’allà tenen tota la raó en aplicar-nos les seves regles 

de joc, que van començar a imposar-nos militarment el 1714 i que segueixen imposant-nos complementades des 

de 1975 amb “el arsenal democrático de la Constitución Española de 1978” (per cert, de “Derecho Castellano” 

que, estès a “Derecho Español”, ara sembla que sigui l’únic existent). Per això poden portar al Tribunal Consti-

tucional tot el que volen, obrir expedients, fer judicis (quines defenses!), condemnar (quines inhabilitacions!),... 

i 3) si el tan esbombat referèndum es fes de manera reglamentàriament perfecte, seria manipulat tècnicament i 

com fos per a que sortís “NO”. Per això tots els partits i mitjans independentistes, grans i petits, han ama-

gat totalment que a Escòcia el 2014 va haver-hi tupinada, frau electoral: un REAL 70% de “SÍ” va ser con-

vertit en un OFICIAL 54,5% de “NO”. Però s’acabarà fent probablement en condicions pitjors que les del 9-N i 

així, encara que guanyarà el “SÍ”, no podrà aplicar-se, i s’anirà a unes “negociaciones Generalidad-Madrid” 

que portaran a “unas elecciones autonómicas” en les que guanyarà Junqueres amb minoria, fet que justificarà 

la seva “impotencia para quimeras independentistas, y así los catalanes volverán al redil democráticamente”. 
 

Però els catalans podem situar-nos en una orientació QUALITATIVAMENT DIFERENT, i considero que 

això és el que cal fer des d’ara, i passi el que passi l’1-O i després. Nosaltres SOM (intencionadament no dic 

“érem” o “vam ser”) un Estat, el primer Constitucional, Europeu, independent fins el 10 de setembre de 

1714 i ocupat des d’aleshores fins l’actualitat. Ocupat militarment i després funcionarialment i eclesiàstica-

ment des de l’11 de setembre de 1714, reocupat militarment el 1939 (Franco ho tenia clar: aquí anomenava a les 

seves tropes “Ejército de ocupación de Cataluña”) i reocupat intencionadament amb tropes civils des dels anys 

50 (1983, Presidente Leopoldo Calvo Sotelo: "Hay que fomentar la emigración de gentes de habla castellana en 

Cataluña y Valencia para así asegurar el mantenimiento del sentimiento español que conlleva”) fins ara. 
 

Quan un Estat ocupat deixa d’estar ocupat, automàticament torna a ser Estat independent sense necessitat de 

posar a votació res de res. Quan els alemanys es retiren de França, els francesos no van posar a votació si tor-

naven o no a ser un Estat Europeu independent. Que la duració fos de 4,5 anys en el cas francès o que porti 303 

anys en el nostre cas, és una qüestió quantitativa que en realitat fins i tot reforça l’aspecte qualitatiu cabdal: 

que el Principat de Catalunya va ser ocupat el 1714, que la nostra terra segueix ocupada, que nosaltres estem 

presos actualment (només que els barrots porten 303 anys i ja formen part del mobiliari de la casa!!!), que hi ha 

un genocidi català des d’abans de 1714, i que VOLEM QUE L’OCUPANT SE’N VAGI. I la primera condi-

ció per aconseguir-ho és que nosaltres ens situem dins de la CONTINUÏTAT dels nostres més de mil anys 

d’Història (http://devolucio.cat/), recuperem, apliquem i actualitzem el nostre DRET CATALÀ (totalment 

diferent del “Derecho Castellano”), les nostres CONSTITUCIONS CATALANES (que són vigents, en contra 

del que se’ns ha fet creure), les nostres FORMES DE GOVERN CATALANES (que, entre altres “coses”, per 

molt increïble que ara ens sembli, feien impossible que a la Nació Catalana hi hagués corrupció social!), etc. Si 

encara estem dempeus –molt degenerats, però dempeus- és perquè érem molt potents. Inspirem-nos en els nos-

tres avantpassats, i honorem 30 generacions que van crear una Nació Catalana esplendorosa (però que desco-

neixem perquè ens ha sigut negada i espoliada) i 12 generacions que han mort preses de M/C/EE. Endavant! 
 

I això sí que només depèn de nosaltres, i que ningú no ho farà per nosaltres. 
 

11 de setembre 2017, Diada de Catalunya   Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras 
 

Correspondència: lagotacatalana@gmail.com          www.lagotacatalana.cat 
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