PENTALOGIA - 1

A TOTHOM QUE ES SENTI CATALÀ
bé per ser català de família,
bé per considerar-se’n per elecció voluntària

Si volem decidir adequadament què volem ser,
hem de saber qui érem
Si volem decidir conscientment on volem anar,
hem de saber d’on venim

La nostra força està en la continuïtat
amb la nostra Historia de més de mil anys

CONÈIXER I RETORNAR EL DRET CATALÀ,
LES CONSTITUCIONS CATALANES
I LES FORMES DE GOVERN CATALANES
QUE VAN EXISTIR FINS 1714,
i que no tenien res a veure amb les castellanes

Conèixer els catalans d’abans de 1714
Com érem i què vam fer
els Catalans, la Nació Catalana i l’Imperi-xarxa Català
Una aproximació

Per molt-molt-molt-però-que-molt que ara ens sorprengui:
*existia un Dret Català: era de baix cap a dalt, del poble a l’Autoritat. El “Derecho Castellano”
era de dalt cap a baix, del “Rey” als súbdits: “El Rey es la ley”, “El que manda, manda”,...
*al Principat, la llei era la costum escrita, i les lleis paccionades (pactades) a les Corts es convertien en les Constitucions. Al “Reino de Castilla” la llei era “la voluntad del Rey escrita”.
*ara tothom diu que “les lleis són per a complir-les”, però això és “Derecho Castellano” que es va
convertit en “Derecho Estadoespañol”. En Dret Català, les lleis són per ajudar a fer justícia, i si no
ajuden, no hi ha perquè complir-les, i fins hi tot s’ha de combatre-les.
*aquí, la funció de les nostres Constitucions (primeres al món) era garantir la llibertat del poble, i
prevenir i sancionar els abusos de poder. Allà senzillament no hi havia Constitucions.
*al Principat de Catalunya no hi havia ni podia haver-hi corrupció social. L’“Estado-Español” va
implantar com forma normal de govern la corrupció que ja hi havia al “Reino de Castilla”.
*aquí vam tenir les primeres Corts o Parlament d’Europa. I abans, les primeres recopilacions de
lleis consuetudinàries: primer els Usatges i després, a més, les Constitucions. Allí ni van tenir, ni
tenen, ni mai podran tenir recopilacions de lleis no verticals, no absolutistes.
*a Catalunya, la justícia estava per sobre de les lleis i s’administrava segons ‘Dret i raó’.
A Castella, la justícia era l’aplicació implacable de la llei que dictava i imposava el “Rey”.
*aquí les autoritats havien d’afavorir les llibertats dels ciutadans i respectar llurs immunitats
respecte elles, inclòs el Rei. A Castella, el “Rey y sus designados” eren el poder absolut.
*aquí teníem immunitas plebis: immunitat del poble davant de qualsevol autoritat. Allà era
impensable res semblant. La concepció i la pràctica castellana del Dret i la Justícia “¿Qué es ley?
Lo que dice el Rey”, es resum ara en “Al amigo, trato de amigo; al enemigo, trato de enemigo; y al
indiferente, la legislación vigente”. I en “El palco del Bernabeu”.
*Aquí hi havia separació de poders sense esperar a Montesquieu (1689-1755). Allà no ha existit ni
existeix ni existirà mai.
*Aquí érem ciutadans lliures sense esperar a la Revolució Francesa (1789). Allà eren súbdits.
*Aquí les Constitucions recollien que a casa tots els catalans teníem armes ofensives i defensives
de dia i de nit sense cap impediment. Allà, només els poderosos estaven armats.
*“El imperio donde nunca se ponia el sol” de que tan fatxendegen, en realitat era la xarxa de
Virregnats a la Mediterrània i a Amèrica, i de Consolats de Mar a tot el món, que la Nació
Catalana va construir al llarg de ¿set? segles, i que va ser espoliada pel “Reino de Castilla”.
*Érem tant-tant-tant-de-tot que el llibre Utopia (Thomas More, 1516) no és ficció sinó que fa
referencia velada precisament al Principat de Catalunya i a Barcelona. Utopia érem nosaltres!
*Els catalans érem ciutadans, teníem Constitucions i ens governàvem amb separació de poders
segles abans que ens copiessin –s’emmirallessin en nosaltres- altres Regnes europeus.
*Els Catalans d’abans de 1714 no teníem res a veure amb els castellans d’aleshores. En canvi, els
catalans d’ara ens assemblem molt als castellans d’ara. Què reflexa aquesta aproximació? Que
estem en perill d’extinció en tan que catalans! I d’això se’n diu EL GENOCIDI CATALÀ
*Els catalans d’aleshores sabien que eren homes i dones lliures, i no súbdits com a Castella; per
això van lluitar com van fer-ho. Els catalans d’ara no sabem que estem presos. Però ho sentim!

SEMBLA INCREÏBLE, OI?
DONCS... AIXÍ ÉREM.

I AIXÍ VOLEM TORNAR A SER !!!
I PER AIXÒ ARA NECESSITEM
RECUPERAR LA LLIBERTAT I RECONSTRUIR LA NACIÓ,
ACABANT AMB EL GENOCIDI QUE PATIM D’ABANS DE 1714
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ALGUNES ACLARACIONS PRÈVIES
--- A la societat moderna domina l’acció, i com a conseqüència, la tendència immediata és a parlar
de seguida de COM? QUAN? ON? QUI? QUANT? Amb les meves més de sis dècades
d’activismes successius, he aprés que el més important és aclarir el QUÈ?, és a dir, el CONTINGUT de l’acció, ja que cada QUÈ implica unes actuacions, uns COM? QUAN? i demés diferents.
--- Considero que de 1714 ençà no es pot parlar de “poble català” ja que un poble que no és
lliure, no és poble. Si no hi ha poble català, tampoc hi ha catalans. Conseqüència: escriuré catalans
quan tornem a ser lliures. Mentrestant, poso ‘catalans’ entre cometes simples per intencionadament
recordar cada cop que estem presos de “la parasitària-camarilla-de-Madrid/Castilla/Estado-Español”
(d’ara en endavant ho resumeixo: “Madrid/Castilla/Estado-Español”).
--- Coherentment, a partir de 1714 no hi ha res català (ni justícia, ni educació, ni universitat, ni medicina, ni economia,...) sinó que tot és ‘estadoespañol en territorio catalán’ i està al servei dels que
manen a Madrid. I el pensament, art, literatura, creativitat,..., engendrada per ‘catalans’ portarà les
corresponents cometes: ‘filosofia catalana’, ‘cine català’, ‘esport català’, etc. I cal tenir present
aquestes cometes sobre tot quan es parla de ‘política’, ‘govern’, ‘autogovern’, ‘autoritats’,...
--- I això planteja la pregunta “Qui és català?”. Ara rebutjo la definició inventada pel “Presidente de
la Comunidad Autónoma de Cataluña en España, el Muy Honorable Jordi Pujol” segons la que “és
català tothom qui viu i treballa a Catalunya”. Jo me la vaig empassar en el seu moment, però ara
entenc que és una definició genocida ja que deslliga ser català de qualsevol tret català (fins i tot, de
la llengua catalana) i, per exemple, considera catalans als membres de les forces d’ocupació. Vet
aquí elements per a una caracterització de “Qui és català?”: qui amb “ocho apellidos vascos” o sense, qui havent nascut aquí o no: 1) es senti català; 2) parli o s’esforci en parlar i en millorar i reforçar la llengua catalana; 3) vulgui recuperar la llibertat de Catalunya perduda el 1714 (i un altre cop
el 1939); 4) desitgi reconstruir la Nació Catalana enllaçant amb el que vam fer durant els més de set
segles en que érem lliures; 5) que per poder aconseguir aquests quatre punts, vol que Catalunya
recuperi la condició d’Estat Europeu Constitucional Independent que va tenir fins el 10 de setembre
de 1714 (i que va començar a recuperar el 14 d’abril de 1931 però que va tornar a perdre el 26 de
febrer de 1939). 6)... O dient-lo d’una manera més històrica: és català qui estigui d’acord amb la
frase que Na Carme Forcadell va dir a la sessió d’apertura del Parlament de Catalunya el 26
d’octubre del 2015 mentre ensenyava la portada de les Constitucions Catalanes: “Aquestes son les
darreres Constitucions Catalanes que vam tenir, i ara volem recuperar-les. Volem un parlament de tots i per a tots. Fem un país lliure, ple de ciutadans lliures, que, d’una vegada per
totes, deixem d’emmirallar-nos en altres i puguem ser nosaltres el mirall i model a seguir”
(li va faltar afegir: “com vam ser durant set segles abans que Castella ens arrabassés la llibertat”).
--- Les concepcions, idees, expressions, etc. que ja tinc identificades com a castellanes, les escriuré
en castellà i entre cometes justament per ressaltar que són conseqüència de l’opressió, i per fer que
el lector també ho tingui present. Exemple: “las leyes son para cumplirlas”, ja que aquesta frase
expressa la concepció castellana del Dret, que, com veurem, és totalment diferent de la concepció
catalana del Dret. I això és així encara que es digui en català: “les lleis són per a complir-les”.
--- Coherentment, tot el que en aquest llibre està en castellà i entre cometes ho poso intencionadament per ressaltar que ens és quelcom estrany a nosaltres i ens ha sigut imposat pels ocupants substituint el que abans dèiem en català. Per tant, és genocida. I com que costa treure’s la influència de
302 anys de sotmetiment, dono ja les gràcies a qui m’indiqui possibles incongruències o castellanades en aquest llibre. I també gràcies per proporcionar-me nous exemples per futures edicions.
--- No vull tirar en cara res a ningú per desconèixer quelcom quan resulta que jo mateix fins fa cinc
anys en unes coses o només tres setmanes en d’altres, desconeixia el que ara escric. Fa molts anys
que quan redacto un text, ho faig amb la intenció i amb l’esperança que proporcioni nous elements a
alguns lectors, que generi sinergies amb altres lectors que hi ressonin, i, encara més important, que
contribueixi a que uns quants puguin anar molt més lluny del que jo pugui arribar.
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ALGUNES QÜESTIONS TERMINOLÒGIQUES
*Recentment vaig assabentar-me que el ‘Vostè’ és resultat de l’ocupació castellana i tradueix el seu
“Usted”. Aquí es tractava o de ‘Vós’ o de ‘Tu’. Poc a poc em vaig ensinistrant en utilitzar el ‘Vós’
però encara em costa de fer-ho. Per això quan aquí m’adreci al lector li parlaré de ‘Tu’.
*Reprenc el que va ser general fins dues generacions anteriors a la meva: tots els no-catalans queden englobats en l’expressió “castellans”. Els habitants de Lleó, Andalusia, de la mateixa Castella,
etc., o que provinguin d’aquelles zones, i que això no els hi agradi, que es preguntin el perquè, quines ferides històriques té el seu rebuig (dos exemples respectius: “León, sin Castilla, una maravilla”
y “Soy andaluz y yo hablo español, pero no castellano”)... i que ens facin costat! Col·laborem!!!
*No existeix una “nación española” ni un “pueblo español”. Sí que s’ha anat construint de 1714
ençà un “Estado-Español”, extensió armada de l’estat del “Reino de Castilla”, que, combinant repressió militar brutal i assimilació forçada, ha intentat construir un “pueblo español” genocidant els
pobles que existien abans de ser ocupats. El gentilici corresponen al habitants de l’“EstadoEspañol” és “estadoespañoles”. També m’adreçaré als que es senten “ciudadanos del Reino de España” com a “castellanoespañoles” o “castellanos-y-asimilados”. I a qui li piqui, que reaccioni recuperant el seu passat i canviant el seu present... si pot ser, junt a nosaltres. De nou: Col·laborem!!!
*Ja que l’“Estado-Español” és l’extensió del “Reino de Castilla” i que de 1561 endavant els Reis
castellans van anar situant el centre del seu poder a Madrid, em referiré als que ens van envair i ens
continuen ocupant, de la manera que he definit anteriorment: “Madrid/Castilla/Estado-Español”.
*“El imperio donde nunca se ponia el sol” el vam construir durant segles la Nació Catalana i després “Madrid/Castilla/Estado-Español” ens el va anar espoliant. Hi ha autors que comencen a parlar
de l’Imperi Català. Però “Imperi” té unes connotacions destructives que, com veurem, no es corresponen amb l’esperit català que va generar el Dret, les Constitucions i les Formes de Govern catalanes tant internes com externes. Internes ja que el Dret Català era el costum d’un poble lliure, escrit.
I externes ja que les Formes de Govern Catalanes respectaven al màxim possible llengües, formes
de viure, lleis, costums, etc., dels territoris conquerits o aliats. Mentre no trobi, no m’arribi o no
inventi una expressió millor, per ara utilitzaré la fórmula “Imperi-xarxa Català” (dir-ne “Commonwealth avant-la-lettre” és una aproximació adequada interessant però probablement no gaire
pràctica) per designar l’enorme xarxa de Virregnats a la Mediterrània i a les Amèriques, i de Consolats de Mar arreu del món, que vam anar establint.
* HOMOGEINITZAR: noms propis en negreta i majúscules la primera vegada. Titols de
llibre en cursiva. Cometes simples només per ‘catalans’ i tot el que és ‘català’ després de 1714;
cometes dobles per cites, per expressions en castellà,... --- Tu - Vós
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INTRODUCCIÓ
A mesura que he anat llegint una mica més sobre aspectes jurídics, constitucionals, institucionals,
històrics, socials, espirituals,..., del Principat de Catalunya i de tota la Nació Catalana, m’he fet un poc més
conscient de quelcom que em sembla importantíssim: els catalans actuals, nosaltres, som qualitativament
diferents d’aquells catalans, dels nostres avantpassats, però estem molt a prop dels castellans d’ara. I el que
està lligat i és molt rellevant, i que en canvi ara desconeixem: fins 1714, els catalans érem totalment diferents
dels castellans d’aquella època.
Per ajudar a obrir la ment i la comprensió a que els catalans érem qualitativament diferents dels
castellans degut a que teníem una diferent manera d’entendre el món, la societat, les relacions comunitàries,
el dret, les formes de govern i tot el demés, avanço tres aspectes que d’entrada semblen impossibles, i que
ara només mencionaré contraposant-los amb el que passava a Castella, però que després desenvoluparé:
1) Començo pel que resulta més directament i fàcil xocant: al Principat i a tota la Nació Catalana
no hi havia gens de corrupció social, mentre que el “Reino de Castilla” n’estava tan ple que l’exportava i
l’imposava a tot arreu on arribaven les seves tropes depredadores, com lamentablement va passar a tota la
Nació Catalana després de 1707-1715 i en particular al Principat a partir del 12 de setembre de 1714.
2) Continuo pel que costa una mica més d’entendre i que en canvi és condició necessària per
l’anterior: al Principat i a tota la Nació Catalana hi havia immunitas plebis, és a dir, immunitat del poble davant de qualsevol autoritat, fins i tot davant del Rei, mentre que al “Reino de Castilla” ningú podia ni tan sols
imaginar-se que fos possible cap actitud diferent d’ “obedecer al Rey-y-a-sus-representantes”
3) I poso com a tercer l’aspecte que és previ i imprescindible per a l’existència dels dos anteriors:
els catalans érem lliures i ho sabíem, i ho érem igualment els homes que les dones (probablement vestides de
blanc?), mentre que els castellans eren súbdits, i les dones (probablement vestides de negre?) estaven en un
segon rengle1.
Aquesta diferència qualitativa entre les societats catalana i castellana és probablement la millor explicació de fons: 1) de la molt vella hostilitat no ja del “Reino de Castilla” contra el Principat de Catalunya,
sinó dels “castellanos-y-asimilados” contra els catalans; i 2) de la resistència fins a l’extenuació i la mort
davant de les successives invasions de les tropes castellanes i dels seus aliats, resistència de la que el setge de
414 dies de Barcelona el 1713-1714 n’és possiblement el millor i més contundent exemple.
En canvi, quina és la situació actual? Hi ha una aproximació creixent entre catalans i castellans, i
això inclou que un element diferenciador important, la llengua catalana, està cada cop més degenerada (cada
cop més es construeixen les frases pensant en castellà i traduint-les al català) i amb menys pes social real.
Poso per ara un únic exemple que després s’entendrà: tan els que enganyen mal-anomenant-se “unionistes”
com els que generen confusió auto-anomenant-se “independentistes” parlen d’“Estado de derecho” i de que
“hay que respetar las leyes”, quan aquestes expressions reflexen la concepció del “Derecho Castellano”, que
s’ha imposat brutalment convertit en Derecho Estadoespañol”. Ara la feble diferència de forma rau en que
els dits “unionistes” es refereixen a les lleis produïdes a Madrid, i els dits “independentistes” apunten a les
lleis generades a Barcelona, prenent ambdós bàsicament com a referència les lleis elaborades a partir de la
mort d’En Franco el 1975.
Ara bé, ¿com ha tingut i té lloc aquesta aproximació entre catalans i castellans?
És clar que mai podrem saber quina hagués sigut l’evolució “natural” i “normal” (dins del context
europeu i mundial, és clar) d’aquella “NACIÓ-estat-amb-Barcelona-com-Cap-i-Casal” si hagués mantingut
la seva independència continuadament fins ara, enlloc de quedar a partir de 1714 sotmesa a l’“ESTADOnación-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 fet algun assaig sinó) d’un coneixement molt més aprofundit que el
meu sobre el molt potent, en tots els camps, que era el poble català, i el molt especial, també en tots els
camps, que era la Nació Catalana i el seu pal de paller, el Principat.
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Però el que sí em va quedant cada cop més clar és que la invasió-ocupació-repressiódesmembració-espoli·de·tot·tipus-etc. posterior a l’11 de setembre de 17142 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 prossegueix actualment, ens ha influït i canviat moltíssim. Tant que els ‘catalans’ actuals
molt poc tenim a veure amb els catalans que érem fa tres o més segles. 1714 implica un abans i un després.
El tret fonamental: com ja he assenyalat, fins 1714 els catalans sabien que eren homes i dones lliures, però en canvi els ‘catalans’ d’ara no saben que estem presos i que estem sent genocidats ja que, efectivament, i per molt que no ho vulguem veure, som presoners i se’ns està genocidant. I que el genocidi ha
avançat moltíssim es posa de manifest en que la immensa majoria de ‘catalans’ no se n’adona ni de que està
sotmesa ni del genocidi que pateix. I, per ara, fins i tot ho nega. I no reacciona... per ara.
Molt probablement, el poble català del Principat era el més lliure d’Europa. Així ho vaig començar
a aprendre del professor FRANCISCO ELÍAS DE TEJADA (Madrid, 1917-Madrid, 1978) quan escriu a
mitjans del segle passat frases tan xocants i afalagadores com: “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”, o bé “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”, o quan
afirma: “Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que sólo las
gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas” (més endavant poso altres cites seves i llurs corresponents referències bibliogràfiques).
Abans de continuar, una precisió que considero pot sintonitzar amb la reacció de molts lectors i que
ajuda a comprendre la lamentable situació real dels ‘catalans’: si aquestes tres frases i les que de seguida
compartiré m’haguessin arribat escrites en català i signades per un autor català, no n’hagués fet cas. Per què?
Doncs perquè jo hagués reaccionat pensant: “Mira, un de la ceba que s’inventa un passat gloriós per mirar de
sobreviure millor avui en el trist present”, i me n’hagués oblidat del tema. I ara me n’adono que aquest tipus
de reacció és indicativa de la molt baixa autoestima i del molt alt autoodi que impregna al ‘poble català’ després de 302 anys d’estar sotmesos. I li pregunto al lector: com haguessis reaccionat tu en el cas de trobar-te
en català i signades per un català aquestes frases que afortunadament vaig conèixer en castellà3 i que suposo
et sorprenen tant com em van sorprendre a mi?
El Professor Elías de Tejada (de qui aviat donaré informació complementària) em va fer descobrir
el Dret Català i interessar-me en conèixer-lo millor. Vaig anar confeccionant el quadern CONÈIXER I RETORNAR el Dret Català, les Constitucions Catalanes i les Formes de Govern Catalanes QUE VAN EXISTIR
FINS 1714, i que no tenien res a veure amb les castellanes, que són les que estem patint des de fa 301 anys4.
Ara ja 302 anys! I aquest quadern el vaig resumir en el text de 16 pàgines “Conèixer els catalans d’abans de
1714”5, que és l’antecedent d’aquest llibret.
I vaig comprendre pas a pas que els ‘catalans’ d’ara som molt més semblants als castellans de fa
tres segles que no pas als nostres avantpassats de fa dotze i més generacions. O dit d’un altra manera: els
castellans d’ara estan molt a prop dels seus avantpassats, totalment allunyats dels catalans de fa tres segles, i
molt propers als ‘catalans’ actuals. Entendre això m’ha acabat de fer-me adonar que estem sent GENOCIDATS. I invito a parlar obertament d’EL GENOCIDI6 CATALÀ, és a dir, d’EL GENOCIDI CONTRA ELS
Un aspecte que no tracto però que cal incloure urgentment és el genocidi català fet per França a l’altre costat dels Pirineus com a mínim des de 1659. I que, com el d’aquí, persisteix i va actuant... i avançant greument... cada dia que passa.
3
Les primeres les vaig trobar dins de l’importantíssim llibre d’En Francesc Ferrer i Gironès CATALANOFÒBIA. El
pensament anticatalà a través de la història, publicat per Edicions 62 el 2000... i ara censurat pel Grupo Planeta, que va
comprar el Grup 62. Cal aconseguir la seva reedició!
4
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quadern-dret-catalc3a0-151220-77pg.pdf
5
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seuprincipat-160427.pdf
6
Jo també havia comés l’error inicial d’identificar “genocidi” amb “extermini”, i com a conseqüència jo mateix ens
havia exclòs com possible subjecte de genocidi. Però si només l’extermini fos genocidi, probablement no s’hagués
parlat mai de genocidi ja que ningú no hauria quedat per denunciar-ho. A mesura que vaig anar-me adonant de
l’enorme quantitat de persecucions, massacres, espoliacions de tots tipus, discriminacions, etc. que hem patit al llarg
2
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CATALANS I CONTRA TOTA LA NACIÓ CATALANA7. Aquest és un tema clau que si aconseguim
posar-lo sobre el tauler mundial, pot fer canviar, qualitativament i en poc temps, la nostra situació tan nacional com, potser encara més, internacional.
I és important comprendre que es tracta d’un genocidi-sense-adjectius. Són importants els llibres,
articles, documents, testimonis, etc., que parlen de genocidi-amb-adjectiu: “genocidi franquista”, “genocidi
lingüístic”, “genocidi cultural”, “genocidi històric”, “genocidi econòmic”,..., fins i tot una catalana molt polititzada em va contestar “Sí, però només genocidi parcial”!, i m’agradaria que es recopilés tota la documentació possible al respecte. Demano ajut per a fer-ho!
Però el salt qualitatiu que proposo fer ara és adonar-nos que si s’ha pogut parlar i es parla –no tot el
sovint que seria desitjable- de genocidi-amb-diversos-adjectius és perquè des de “Madrid/Castilla/EstadoEspañol” s’ha estat executant 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. Però aquest genocidi ja havia
començat abans: no només des de 1624 amb el Conde-Duque Olivares sinó que les successives lleis de censura implantades a partir de 1501 van obligar als autors que escrivien en català bé a fer-ho en castellà, bé a
deixar d’escriure o bé, si continuaven escrivint en català a risc de ser entregats a la “Inquisición”, a veure
traduïts els seus llibres al castellà per a continuació ser publicats com d’“Autor anónimo”8, com d’algun suposat “Autor castellano” o amb el nom del censor9. Això va significar la corresponent falsificació i usurpació
de les obres de molts autors en català del segle XVI fins l’extrem de poder-se afirmar que “el Siglo de Oro
español” està traduït del català aproximadament en un 80% (quan parlaré de l’Imperi-xarxa català, sortiran
més exemples d’apropiació d’importants actuacions catalanes per part del “Reino de Castilla”). I potser el
genocidi ja va començar amb la vinguda el 1487 de la “Inquisició castellana” a Catalunya de la mà de Ferran
II (1452-1516). I potser des d’abans... a precisar.
És molt significatiu que ja a mitat del segle XVI, Cristòfor Despuig (Tortosa, 1510-1574) escrigui a
Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557) que la conducta dels castellans busca la negació de l'altre, a fi d'humiliar-lo, de despersonalitzar-lo i de convertir-lo en quelcom vulnerable, i comenta la negació i
manipulació de la història, les mentides que es diuen sobre els catalans, l'apropiació del nom “Espanya” per
part de Castella, i l'altivesa i prepotència de Castella i l'arrogància del seu discurs. “Per fer gloriosa la sua
pròpia nació no dubten d'escriure mentires”, i afegeix que “estos castellans s'ho beuen tot”, ja que consideren
que són l'únic poble creat per Déu i que “ells a soles creuen ser en lo món”. Afirma, a més, que diuen que
nosaltres no tenim història, ni reis, ni estructures de poder nostres, i que els castellans es consideren els únics
espanyols. I observa una cosa també ben actual: “Los de Catalunya han tingut en tot temps més obres que
paraules, lo que contrari és en los castellans, que tot temps han tingut més paraules que obres”... Tot i que
quan han tingut “obres” envers Catalunya han estat absolutament nefastes. Finalment, es fixa en la llengua
de tants segles i que continuem patint ara, vaig anar buscant definicions, lleis,... Finalment vaig trobar la Convenció
per a la Prevenció i la Sanció del Delicte de Genocidi adoptada per l’ONU el 1948 (en castellà:
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1-481209-convencic3b3n-prevencic3b3n-y-sancic3b3n-delgenocidio-3pg.pdf). L’Article II diu (traducció i subratllat meus): “A la present Convenció s'entén per genocidi
qualsevol dels actes esmentats a continuació, perpetrats amb la intenció de destruir, totalment o parcial, a un grup
nacional, ètnic, racial o religiós, com a tal: 1) Matança de membres del grup; 2) Lesió greu a la integritat física o
mental dels membres del grup; 3) Submissió intencional del grup a condicions d'existència que hagin d'implicar la
seva destrucció física, total o parcial; 4) Mesures destinades a impedir els naixements en el si del grup; i 5) Trasllat
per força de nens del grup a un altre grup.” Subratllo “qualsevol” perquè a la primera lectura vaig entendre que “genocidi” exigia que es complissin a la vegada tots cinc requisits. L’Article III precisa: “Seran castigats els actes següents: a) el genocidi; b) l'associació per a cometre genocidi; c) la instigació directa i pública; d) la temptativa; i e)
la complicitat”. I Article IV afirma “Les persones que hagin comès genocidi o qualsevol dels altres actes enumerats
a l'article III, seran castigades, ja es tracti de governants, funcionaris o particulars.” Ara considero que com a mínim
les quatre primeres de les cinc causes de genocidi, i tots els quatre delictes a castigar similars a genocidi, són perfectament aplicables als catalans i a tota la Nació Catalana des de molt abans de 1714 (a precisar). I convé tenir present
que aquest tipus de delictes no prescriuen.
7
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/161216-cinquc3a8-dosier-el-genocidi-catalc3a0-101pg.pdf
8
Cosa absolutament impossible degut al doble control i censura tant la Monarquia Hispànica com de la Inquisició.
Sembla clar que si es va deixar publicar llibres amb “Autor anónimo” era per raó d’Estat a fi de fer circular en castellà obres que originàriament estaven escrites en català.
9
Això pot explicar la producció literària, extraordinàriament prolífica i en molts diversos estils, d’En Lope de Vega
(oficialment, Madrid, 1562-1635).
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catalana i en el persistent objectiu històric de Castella pel que fa a la seva destrucció, tot rebatent l'afirmació
que el català és un “dialecte” o que el valencià és un altre idioma i, per consum intern, critica els nobles que
es passen al castellà. Fins i tot entra en detalls d'idiosincràsia, i rebat l'afirmació de què els catalans són gasius. Mireu si, tot plegat, ve de lluny!10
Al tema tabú però decisiu “EL GENOCIDI CATALÀ, és a dir, el genocidi contra els catalans i tota
la Nació Catalana”, dedicaré un proper llibre. Des d’ara demano ajut: necessito articles, llibres, documents de
tot tipus, dades i dates, fets aïllats, estudis de conjunt, testimonis, etc. que permetin demostrar de manera
irrefutable el genocidi que estem patint des d’abans de 1714. Fem entre tots una BIBLIOTECA “EL GENOCIDI CATALÀ” que permeti reforçar la nostre actuació actual per Recuperar la Llibertat i Reconstruir la
Nació de manera que la faci inatacable, i enfortir-la encara més endegant accions judicials davant de tots els
Organismes Internacionals adients.
Per acabar aquesta Introducció, adreço al lector una felicitació i un prec. L’enhorabona per haver
sobreviscut al genocidi i poder ara llegir aquest llibre: pensa en quants familiars, parents, amics, coneguts
(directament i indirecta) teus han mort presos, la majoria d’ells havent fins i tot perdut la consciència que
vam perdre la llibertat el 1714.
I la petició: que el lector faci l‘esforç d’estudiar aquest escrits, d’obrir-se a que aquells catalans
eren molt diferents i concebien el món d’un altre manera molt interessant, sorprenent, admirable, xocant,
impressionant, gairebé increïble avui dia, i d’ensinistrar-se en anar-se situant de la forma com ells veien el
món, la vida i les coses. Estic convençut que trobarem en els nostres avantpassats una gran font d’inspiració,
i que d’ells i del que van fer podem aprendre molt, i d’altíssima qualitat, per aplicar-nos-ho ara!!!
Tinguem clar que actualment nosaltres tenim la millor oportunitat d’ençà 1714 de RECUPERAR
LA LLIBERTAT i de RECONSTRUIR LA NACIÓ, i, de mitjançant la independència, IMPEDIR EL GENOCIDI que estem patint des d’abans de 1714. Així honorarem les 30 generacions de catalans que van morir
lliures, i també les 12 generacions que han mort, i que ara mateix estan morint, preses. I podrem, de nou,
viure i morir lliures (lliures respecte de “Madrid/Castilla/Estado-Español”).
Barcelona, 25 de juliol de 2017
Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras
(i vull anar recuperant els de totes les 12 generacions d’avantpassats que van morir presoners)
PD: M’ha costat molt arribar a escriure aquest llibret. Resumint: 72 anys de ser ‘català’ (és a dir, catalàsotmès) per naixença i d’estar “estadoespañol” per imposició; els cinc darrers anys d’anar-me traient la mentalitat de sotmès que ens han inculcat els ocupants d’ençà 1714; quatre anys d’anar descobrint –a partir dels
catalans que vaig descobrir gràcies al professor Francisco Elias de Tejada-, i pas a pas que, els catalans
d’abans de 1714 no teníem res a veure amb els castellans d’aleshores; i un any de redacció. Estic molt interessat en millorar, ampliar, precisar, matisar, corregir, rectificar públicament si fos necessari, el que he
escrit... que és tan sols una certa aproximació. Gràcies per qualsevol contribució!
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Extret de Jaume Fàbrega https://www.facebook.com/jaume.fabrega/posts/710065505724733.
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UN PARAL·LELISME COM INVITACIÓ A INTERESSAR-SE EN EL TEMA
A Catalunya, tothom té la seva pròpia experiència en relació als Reis d’Orient11. I a gairebé tots la
seva vivència li va significar haver de canviar radicalment la manera de veure, i de viure, què eren, i què són,
en realitat els Reis d’Orient.
Doncs bé, amb aquesta recopilació vull compartir el que, amb alegria però també amb cabreig, estic descobrint als meus 72 anys. Amb alegria perquè estic veient que el poble català i les lleis, el
Dret, les Constitucions, les Formes de Govern, el Principat, la Nació Catalana i l’Imperi-xarxa que va generar al llarg dels segles, era una meravella comparat 1) amb el que passava aleshores al “Reino-de-Castilla” i
d’altres regnes europeus, i 2) amb el que passa actualment a la “Comunidad Autonómica de Cataluña” encara
existent com part constitutiva de l’“Estado-Español” estructurat per En Franco i reestructurat a la seva
mort12. I amb cabreig perquè ara me’n adono que la meva germana, els meus pares, els meus avis i dotze
generacions d’avantpassats meus i de tots els catalans van morir presoners de “Madrid/Castilla/EstadoEspañol”, ja que, com nosaltres encara, hi van estar presos des de que van néixer.
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/escrivint ‘des de sempre’ en el seu funcionament a la
vida diària, implicarà també un canvi radical en la comprensió de com érem els catalans i de què van ser en
realitat durant segles el Principat de Catalunya i tota la Nació Catalana. I confio que el contrast amb com
vivim/morim actualment us impel·lirà a actuar decididament per recuperar la llibertat mitjançant la independència. I desitjo que aquest tast us obri, com a mi, l’afany d’agafar els nostres avantpassats com a font
d’inspiració.
Per a mi és un honor i un plaer compartir amb vosaltres aquests tresors immaterials.

Per cert, mal anomenats ‘Reis Mags’, expressió que és un exemple més de les innombrables conseqüències de la
castellanització rebuda, part del genocidi que estem patint.
12
Aquest caràcter que té l’actual Generalitat de Catalunya establerta el 1977 de ser una part constitutiva de l’EstadoEspañol, té dues importants conseqüències: 1) la fa qualitativament diferent tant de la Generalitat de Catalunya destruïda fa 302 anys per les armes castellano-franceses ja que aquella Generalitat va ser el Govern d’un Estat-Imperixarxa Europeu Independent fins el 10 de setembre de 1714 i ocupat des de l’11 de setembre, com també de la Generalitat de Catalunya destruïda per Franco ja que –en contra del que se’ns ha fet creure- va ser reinstaurada el 14
d’abril de 1931 com Govern també d’un Estat Independent reconegut inicialment com a tal per la II República Española (per cert, proclamada hores -quantes?- després de la proclamació de la República Catalana, i molt probablement com a causa de la nostra proclamació, que va obligar a trencar les negociacions obertes a Madrid per tal de
reformar la Monarquia). (Maspons i Anglasell ho explica molt bé al seu Dictamen); i 2) explica l’actuació de la gran
majoria dels dirigents de l’actual ‘Procés’ ja que, entre altres ‘coses’, ajuden a Madrid a amagar al poble ‘català’ els
nostres més de mil anys d’història, en especial els potentíssims primers 700-i-escaig anys. Parlant
d’“independència” (en lloc d’afirmar que volem “recuperar la llibertat” i “reconstruir la Nació Catalana”), cridant
“Catalunya nou Estat d’Europa” (en lloc de “Catalunya DE nou, Estat d’Europa”), inventant “unes NOVES Constitucions” (en lloc d’aplicar unes Constitucions Catalanes que sempre han estat i són vigents), discutint si OBEÏR o
DESOBEÍR l’ordre establert per “Madrid/Castilla/Estado-Español” (en lloc de simplement afirmar-nos i viure ja en
la nostre CONTINUÏTAT MIL·LENÀRIA), posant a votació si som o no una nació i si volem o no tornar a ser
lliures (cosa que no ha fet cap Estat ocupat quan ha deixar d’estar ocupat, per temps que hagi durat l’ocupació), etc.,
Barcelona ajuda a Madrid a silenciar davant de tot el món el nostre passat mil·lenari, la nostra enorme història, la
nostra presència mundial, la nostra força sorprenent... i la nostra increïble sobrevivència al genocidi que ens ha aplicat “Madrid/Castilla/Estado-Esoñol” des d’abans de 1714. I Barcelona ajuda a Madrid a fer creure que comencem
de nou... a sobre permetent que Madrid vengui la falsa i tramposa pel·lícula “Cuatro provincias españolas, precisamente las más ricas, por cuestiones fiscales y económicas, quieren marcharse de una España democràtica terminando así con 550 años de unión y de convivència”. Per llogar-hi cadires... si no fos que aquesta orientació ens afebleix
al fer-nos renunciar a la força dels nostres més de mil anys d’existència i als nostres fets mundials i als nostres drets
històrics internacionals, i obra la porta a una desfeta democràtica mitjançant un referèndum que no només és innecessari sinó que deixa als catalans en mans del vot dels “ciudadanos estadoespañoles en territorio catalán, fuerzas de
ocupación incluidas” i a més fa possible una tupinada com la que va haver-hi a Escòcia el 2014. Dedicaré un proper
llibre a tot això... i més!.
11
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IMPORTÀNCIA D’ENTENDRE L’ESPERIT DEL DRET CATALÀ
El Dret és sempre 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 (Barcelona, 1872-Bigues i Riells,
Vallès Oriental, 1966) titulés L’esperit del Dret Públic Català al seu magnífic estudi (1932), que recomano a
cegues i del que en aquest llibre trobareu la ‘Nota Preliminar’ i les ‘Conclusions. Comparació amb altres
règims’ (pàg....... i .......; es pot baixar el llibre sencer de 97 pàgines a
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1932-lesperit-del-dret-catalc3a0-maspons-97pg.pdf).
El Dret català era diferent senzillament perquè el poble català era diferent. I també, en conseqüència,
era diferent tota la resta: costums, relacions, coneixements, institucions, formes de govern, comportaments
socials,... 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 i imposant-se... per ara).
EL PRINCIPAT TENIA UN DRET QUALITATIVAMENT DIFERENT DEL CASTELLÀ
Fins 1714, durant uns vuit segles (ULL: pensa quan llarg és un període d’uns 800 anys!!!), el poble
català i el seu Principat tenien –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
“Derecho Castellano”, fet importantíssim que ha quedat esborrat per tres segles d’imposició genocida del
“Derecho Castellano” convertit en “Derecho Estadoespañol”.
La diferència profunda es pot resumir en que el Dret Català era de baix cap a dalt, del poble cap a
l’Autoritat, cap el Rei, mentre que el “Derecho Castellano” era de dalt cap a baix, del Rei cap al poble. Aquí
érem ciutadans, mentre que allà eren súbdits. Això es pot exemplificar ressaltant que expressions castellanes
tan conegudes perquè ens han estat tan imbuïdes 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” o “Las leyes son para obedecerlas” o “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento”, eren senzillament impensables, inimaginables, inconcebibles a Catalunya i a tota la Nació Catalana. Cap català no podia pensar així i, per tant, era impossible que
un català s’expressés de forma semblant. La manera d’entendre la societat i la forma de situar-se cadascú
dins d’ella, era totalment diferent. Al Principat, els catalans eren homes i dones lliures, contràriament al que
passava al “Reino de Castilla” (o també al Royaume de France), on eren súbdits. I els catalans d’aleshores ho
sabien molt bé. Tant bé que, per salvaguardar la seva llibertat, el 1707-1715 van lluitar fins l’esgotament, el
dessagnament i la capitulació (que no rendició13).
LES EXCEL·LÈNCIES DEL DRET CATALÀ, DEL POBLE QUE EL VA GENERAR,
I DE L’ESTAT DE QUE ES VA DOTAR
Gràcies a un catedràtic de dret nascut (1917) i mort (1978) a Madrid i que s’autodefinia com "extremeño de sangre andaluza y de educación castellana", em vaig obrir a aquest camp totalment desconegut per
mi... i sembla que també pels especialistes ‘catalans’, ja que d’ells mai m’havia arribat res de semblant.

He aprés recentment a començar a distingir entre “rendició” i “capitulació”. Rendició: els assetjats ja no podien
continuar més la seva defensa, es rendien i els assetjadors entraven i feien totes les destrosses que volien. Capitulació: encara que amb dificultats, els assetjadors poden continuar la seva defensa; els assetjadors tenen problemes per
mantenir el setge i veuen que difícilment guanyaran; s’obren negociacions, es redacten uns “capítols” –que sempre
comencen amb el compromís dels atacants de respectar la vida i les propietats dels defensors- i finalment els dos
bàndols signen unes “capitulacions” que posen fi al setge i permet l’entrada controlada dels assetjadors. Sovint els
exèrcits castellans incomplien la seva paraula i faltaven a les capitulacions signades. A la Nota 28 veurem el cas de
Cambrils, ocorregut el 12 de desembre de 1640. Si el 1714 els castellans haguessin respectat les acordades capitulacions de Barcelona l’11 de setembre i de Cardona el 18, una setmana després, la història hagués sigut diferent i ara
no seríem on som.
13
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Em va donar confiança que l’autor es digués Francisco Elías de Tejada (1917-1978), fos nascut i
mort a Madrid i, tirant del fil, trobar-me que va ser catedràtic de Dret Natural i Filosofia del Dret successivament a les Universitats de Múrcia, Salamanca, Sevilla i Madrid (és a dir, va anar fent carrera), que va publicar una vintena de llibres i centenars d’articles, i que sobre Catalunya i la Nació Catalana havia escrit tres
(bé, en realitat cinc ja que un té tres volums) 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 volums, 1963-65. Tomo 1: La Catalunya clásica (987-1479). Tomo 2: Mallorca y Menorca,
clásicas (1231-1479). Tomo 3: La Valencia clásica (1238-1479). A les pròximes cites, posaré I, II o III segons el llibre de procedència.










Vet aquí algunes cites que considero paga la pena mantenir-les en el castellà original (incloc les
tres citades a la Introducció ja que trobo que caldria arribar a aprendre-se-les de memòria):
«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» (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 XX14» (II)
«Cataluña es la cuna de las libertades burguesas de nuestro tiempo» (I)
«Cataluña conoció las fórmulas más excelentes de libertad medieval» (II)
«Una serie de circunstancias coincidentes en tierras catalanas congregaron los ingredientes precisos para el
cultivo de la rara flor de la libertad política» (II)
«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)
«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» (II)



El professor Elías de Tejada assenyala una característica clau per entendre el funcionament del poble català i del seu Principat que després veurem més clarament: el pes dels estaments populars a la governació del Principat de Catalunya, 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 demés estaments:
«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)
«(En Catalunya) no hubo dictadores ni caudillos fundados en la fuerza de sus huestes» (II)



I aquí un contrast xocant:
«Castilla labró a España a su manera, brutal y violentamente, a golpes de lanza y a cinturazos de milicia» (I)



I em va afectar especialment aquesta frase que em sembla un resum profundament impactant:
«(…) 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)




Vaig començar a entendre algunes coses. I, en particular, tres:
---que conegut el Tractat d’Utrecht de març de 1713, i quan tots els Estats Europeus donaven per fet que el
Principat de Catalunya l’acceptaria, el 9 de juliol de 1713 les Corts declaressin la Guerra a Ultrança al “Reino de Castilla” i al Royaume de France. El perill vital de la frase que (sembla) va ser l’engany elaborat per la
diplomàcia castellana a fi de superar les reticències de la reina d’Anglaterra: “Los catalanes tendrán el mismo
trato que los más queridos de mis súbditos, los castellanos”, era millor entesa pels catalans d’aleshores -que
no eren súbdits com sabien ho eren els castellans, sinó que es sabien homes i homes lliures- que no pas pels
14

Amb tota probabilitat ara diria “en el siglo XXI”.
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‘catalans’ d’ara, que no saben que estem presos sinó que, al contrari, es pensen que som lliures. I aleshores
els catalans van defensar la seva llibertat amb totes les seves forces i fins l’inimaginable.
---que Barcelona resistís un setge de 414 dies (el més llarg que mai havia patit una ciutat cristiana): al final,
les famílies permetien que els seus fills adolescents agafessin les poques armes que encara quedaven a casa i
anessin a defensar les muralles i les portes de la ciutat assetjada.
---i que els ‘catalans’ d’avui en dia no tenim ni idea conscient (encara que considero que hi ha una memòria
històrica que ens en diu quelcom subconscientment) del molt potents que érem en aquells segles i de la gran
obra d’abast mundial –amb les seves llums i amb les seves ombres- que vam fer.
Els diputats de les Corts i les famílies barcelonines sabien que els catalans eren homes i dones lliures, i que els castellans i assimilats eren només súbdits sotmesos al “absolutismo del Rey-de-Castilla-y-delas-zonas-conquistadas”. Difícilment es pot dir de manera més clara i contundent que com ho formula
N’Elías de Tejada: “las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que
solamente las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas”.
Vull insistir en que els catalans d’aleshores sabien que eren lliures. Pel contrari, la immensa majoria
dels ‘catalans’ d’ara no saben que estem presos des de 1714 (encara que veurem que és important fer-nos
conscients que aquest empresonament va ser renovat el 1939 i que continua), i ja ni veuen els barrots de la
garjola, convertits després de 302 anys en un element decoratiu més que forma part del mobiliari de la llar.
En conseqüència, es pot dir que el Principat va ser una nació europea que es dota d’un estat, es a dir,
una NACIÓ-estat, probablement la primera... i possiblement l’única. Després ja es formen ESTATS-nació,
és a dir, és l’estat el que, bàsicament amb criteris uniformitzadors i mètodes repressius, s’esforça en construir
una nova nació. Això és el que fa l’“Estado-Español”, que a partir de 1714 vol fabricar un “pueblo español”
que no existia, que no existeix i que ja mai no existirà. I ho fa “a golpes de lanza y a cinturazos de milicia”,
imposant primer lleis castellanes i a partir de 1812 “las Constituciones Españolas” castellanitzadores. Per
això des del seu naixement l’“Estado-Español” no es “un pueblo de pueblo” ni “una nación de naciones”
(cosa que mai no ha sigut ni que mai no pot ser), com encara avui en dia alguns creadors de falses esperances
repetidament negades pretenen vendre, sinó una presó de nacions i una enorme maquinaria destructora i uniformitzadora que genocida pobles. En particular, i sobre tot, l’“Estado-Español” és genocida de la Nació
Catalana.
QUÈ CAL SABER DEL DRET CATALÀ
Així es titula el capítol sisè del llibre d’En FERRAN SOLDEVILA ZUBIBURU (Barcelona, 18941971) Què cal saber de Catalunya (1968), capítol que està reproduït íntegre en aquest llibre (pgs. X a Y).
Em va reforçar l’interès en conèixer el Dret Català que m’havia despertat N’Elías de Tejada. Vaig descobrirhi en particular tres ‘coses’: dos fils dels que estirar en un altre moment (ja que qüestionen, encara més del
que ara veurem, tot el que se’ns ha ensenyat sobre els pagesos i el poble catalans de l’Edat Mitja), i un autor
que, entre altres, va escriure un llibre clau que resumiré aquí a continuació.
1) que els variadíssims contractes d’emfiteusi que es signaven a les diferents parts del Principat, donaven als
parcers, masovers o pagesos arrendataris ‘el domini útil’ de la terra, fet que els permetia –sempre que complissin les condicions pactades amb els arrendadors que en tenien el ‘domini directe’ o el ‘domini eminent’vendre la terra, hipotecar-la i deixar-la en herència;
2) aquest paràgraf, en particular la frase entre parèntesi: ‘El nostre dret parteix de la idea de la llibertat. Basada al seu torn en la idea de la plena autonomia 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’;
i 3) l’existència del ja mencionat jurista Francesc Maspons i Anglasell i de la seva obra ja esmentada
L’esperit del Dret Públic Català. Pràcticament tot el que explicaré sobre el Dret i la societat catalans en els
17 apartats següents, és una composició o redacció feta empalmant o concatenant cites literals extretes
d’aquest llibre, però sovint no poso les cometes per no sobrecarregar el text. Tot el mèrit del que de correcte
s’explica a continuació és d’En Maspons i Anglasell, qui fa una exposició concentrada de l’altíssima qualitat
en tots els sentits del Dret Públic Català i, per tant, del Poble Català que va generar-lo en la seva vida al llarg
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de vuit segles de poble lliure. Només espero haver-ne fet un bon resum i, lògicament, soc responsable del
que d’incorrecte pugui haver-hi. És clar que recomano amb totes les meves forces llegir directament aquest
llibret il·luminador d’un Dret Públic Català que ens ha sigut arrabassat per un “Derecho Castellano” que des
de 1714 es va anar convertint en “Derecho Estadoespañol” imposat a sang i foc a tots els vençuts.
302 ANYS D’IMBUIR-NOS EL “DERECHO CASTELLANO” COM SI FOS L’ÚNIC EXISTENT
Gràcies a començar a conèixer el Dret Català, la seva redacció primer en els Usatges15 i després en
les Constitucions16, i la seva relació amb les formes de governar-se (com l’elecció de càrrecs mitjançant la
insaculació, mètode que, com veurem................................, era un preventiu perfecte de la corrupció social),
he començat a adonar-me d’un aspecte clau: que els 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 1714inculcant paulatinament (mitjançant decrets “de Nueva Planta” i altres, Universitats, Acadèmies, oposicions,..., i a cops) el “Derecho Castellano” disfressat de “Derecho Estadoespañol”.
Així, doncs, fa 302 anys que els juristes, advocats, magistrats, fiscals, jutges, secretaris, etc., ‘catalans’ han sigut formats en Facultats de Dret i en altres indrets on se’ls hi ha ensenyat el “Derecho Castellano”
convertit a partir de 1714 en “Derecho Estadoespañol” com l’únic dret que existeix. Probablement, la gran
majoria de professionals i estudiosos del Dret i els organismes, institucions, col·legis, etc., que conformen, ni
tan sols saben que existia –i que existeix “hivernat”, i que de nosaltres depèn que torni a presidir la nostra
societat de nou catalana, és a dir, sense cometes simples) un Dret Públic Català fundat en una base, uns principis i uns criteris qualitativament diferents als del “Derecho Castellano”. És lògic, doncs, que els “Projectes
de Constitució per la Catalunya independent” que s’han o s’estan redactant, en realitat siguin “Derecho Castellano escrit en català” (((SANTI VIDAL???))). Seria lamentable i pírric aprovar una Constitució així, per
moltes propostes i esmenes que es reculli de la gent del carrer, i per molt alt que fos el percentatge de vots
favorables.
EL DRET CATALÀ, UN DRET BASAT EN EL COSTUM
Encara que hi queden elements dels drets romà, got i canònic, el Dret Català era fins 1714 essencialment consuetudinari. És a dir, el Dret Català té el costum com a font fonamental.
El Dret consuetudinari 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 ensinistrades, es convertia en llei. Les lleis escrites no feien el dret sinó que el recordaven.
Aquestes lleis, paccionades (negociades, pactades) a les Corts, es convertien en Constitucions. Les
Constitucions Catalanes eren actualitzades a cada celebració de Corts ja que, al anar canviant els costums,
s’anava modificant la seva redacció en lleis i es paccionava la seva introducció a les Constitucions.
LES 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
les lleis que se’n deien paccionades.
Aprofundim-ho una mica. La llei és un pacte entre el Rei i el poble, i té les característiques d’un contracte que obliga a 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 totes les persones que per ell tenen alguna autoritat.
Usatges: significatiu nom de la primera compilació legal catalana –i probablement europea- del 1173 durant el regnat
d'Alfons el Cast, encara que la tradició atorga la promulgació del nucli més antic a Ramon Berenguer I el Vell, el 1068.
16
Les primeres Constitucions s’adopten a les Corts de 1283 convocades a Barcelona per Pere II, i les darreres, també a
Barcelona els 1705-6 per Carles III. Entre mig va haver-hi 73 celebracions de Corts, i cada Corts anava retocant les
Constitucions, amb el que es podria dir que cada generació actualitzava un parell de cops les Constitucions...
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La idea que la llei és un pacte apareix ja a la primera compilació legal catalana, els ja citats Usatges.
Després, sense haver pres encara estat legal, segueix essent posada en pràctica pels Reis, i el 1283 dóna origen a les Corts Catalanes quan aquestes assemblees encara no existien en cap Estat d’Europa.
2.-El predomini del costum sobre la fórmula legal escrita. Adagis populars concretaven la força
del costum, com, per exemple, ‘Tracte és tracte’ i ‘Tractes rompen lleis’. 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 a ser bloquejat
–però, com veurem, no derogat- el 1714.
3.- El dret de faltar a la llei. Aquest arrelament en el dia a dia (i, com també veurem, altres trets
com tenir les armes a casa, l’absència total de corrupció social i la immunitas plebis) feia que els catalans es
sabessin lliures, i això es traduïa en no complir la llei quan es considerava que no era adequada. 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.
4.- El dret de rebutjar la llei. Si el poble no acceptava una llei per considerar-la inadequada o injusta, es considerava que aquesta llei no l’obligava i, encara més, que allò que no te raó d’ésser, més val tallarho d’arrel.
Comparativament, al “Reino de Castilla” el poder i la societat estaven organitzades de forma radicalment contrària. En contrast amb aquestes quatre característiques, els trets del “Derecho Castellano” eren:
Anti-1.-La llei és la imposició de la voluntat absoluta de l’Autoritat (el Rei i tots els seus representants) sobre els súbdits governats. Anti-2.-El costum no té absolutament cap pes en relació a les lleis i al Dret. Anti3.-Res no pot justificar no complir la llei. Anti-4.-I encara menys, res no pot justificar rebutjar la llei.
L’ESTAT CATALÀ: BENESTANÇA17 I LLIBERTAT PELS CIUTADANS
Ja que volem tenir DE nou Estat propi, proposo inspirar-nos en l’Estat que teníem abans de 1714.
Francesc 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”.
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”.
Conscientment utilitzo aquesta paraula “antiquada” respecta l’actual “benestar”. L’explicació es trobarà al llibre Quina Catalunya lliure volem?, darrer component de la pentalogia que comença amb aquest llibre.
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Al Principat, l’autoritat ha de respectar la immunitas plebis, és a dir, la immunitat del poble davant
l’autoritat, per poderosa que fos. 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.
ESPERIT DE LLIBERTAT
Immunitas plebis és una expressió esclatant de l’esperit de llibertat que impregnava aquella nostra
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 regim 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.
LA 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 a la terra.
Però mentre al “Reino de Castilla” ser el representant de Déu es va interpretar d’una manera que 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 servar18, son 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 bens; 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.
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 legislativa 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

No sé si En Francesc Pujols era conscient d’aquestes profundes arrels quan a La dominació catalana dins del llibre
Concepte General de la Ciència Catalana (1918) caracteritzava als catalans com a "els compatriotes de la veritat".
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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”.
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.
INNECESSITAT DE LA LLEI
La proclamació del dret de faltar a la llei no és solament l’expressió d’un parer dels juristes, sinó
l’expressió 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 defensaren la proposició no
al·legaven que fos absurda sinó que era 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.
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.
D’aquí ve que la justícia no és tinguda en una fórmula teòrica i abstracta, sinó en una aplicació que
arriba a ésser mudable i tot, segons les circumstàncies; és una justícia aplicada, i, per tant, relacionada sempre amb el fet a què s’ha d’aplicar, i matisada per la seva influència.
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La veritat és la realitat del fet que s’ha de jutjar, i la justícia de la solució neix d’aquesta coneixença,
no pas d’aplicar rígidament un concepte abstracta sense preocupar-se de si encaixa en el fet o de si hi produeix un major estrall.
Jurídicament, la injustícia és el resultat de no lligar el fet amb el dret. A una notòria injustícia hom no
té de concedir major transcendència que a una resolució evidentment nul·la: cap.
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 que 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 diu a les Corts a
Barcelona de 1481: “Poc valdria fer lleis ni constitucions, si no eren per nós i nostres oficials observades”.
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 poders 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 que 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 poder legislatiu19.
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. Aquesta obligació general del poder executiu de portar les lleis a compliment, impedint que serveixin de pretext per a cohibir injustament als ciutadans, es tradueix en moltes altres obligacions. Per exemple, el rei no pot alienar els bens del patrimoni reial, puix que no són seus sinó de
la dignitat règia, això és, de la institució reial, que és tant com dir de la nació; i així està amplament estatuït
al Principat.
De fet, l’interès en evitar desavinences entre els dos poders, sobretot estant tancades o dissoltes
les Corts, va portar a que, de bon antuvi, es formés una comissió mixta constituïda per dos equips formats
cadascun per “un cavaller, e un ciutadà, e un savi en Dret, e un notari” que “sens defuggi e malícia e allonAquí “poder legislatiu” s’ha de situar, lògicament, dins de la concepció catalana del Dret i fa referència al poder del
poble de generar la llei a partir de la seva lliure activitat diària. Per tant, no té res a veure amb el “poder legislatiu” entès
com ho va ser des del segle XIX i com encara és: el poder d’una “Assemblea legislativa”, per molt elegits per votació
democràtica que siguin escollits el seu membres. Per Francesc Maspons i Anglasell, aquestes Assemblees són una simple variant de l’absolutisme ja que l’únic que fan és traspassar-lo del Rei a l’Assemblea... però segueix sent absolutisme
i segueix negant al poble ser la font del sistema jurídic. En això cauen els que pretenen fer una “nova Constitució Catalana” oblidant que ja tenim les nostres multicentenàries Constitucions Catalanes que, com veurem, són vigents... i, com
veurem, no només perquè mai van ser derogades.
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gament, conègan si aquelles ordinacions de las Corts passades són en nenguna cosa trencades a prelats o
religosos e altres persones ecclessiàsticas, e a rics hòmens, a cavallers, e ciutadans, e hòmens de vilas, e a
altres. E en allò que trobaran los dits cavallers, ciutadà e savi en Dret ésser trencades, que sie adobat e esmenat a ells, a coneguda d’aquells”. L’escalada de conflictes va portar a que a les Corts de 1702 s’aprovés la
formació d’un Tribunal de Contrafaccions que era un producte inconfusiblement autòcton, orfe de
l’homologació de models exteriors, antecessor del que després s’ha conegut com Tribunal Constitucional.
És clar que el perill de l’abús és major com majors són les facultats de qui l’intenta; per aquest motiu, la subjecció de l’autoritat a la llei pren un relleu extraordinari. Per això “des de sempre” hi ha un reguitzell de reconeixements i de compromisos. Pere II deia a les Corts de 1283 a Barcelona: “Prometem, e encara
volem e ordenem, per nos e per successors nostres, que observarem e farem observar...”. I aquí convé recordar de nou a Ferran II a les Corts de Barcelona de 1481: “Poc valdria fer lleis ni constitucions, si no eren per
nós i nostres oficials observades”.
PODER JUDICIAL - ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA - JURAT POPULAR
A Catalunya, el poder judicial es troba ja constituït en la primera compilació dels Usatges, i la independència 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 també 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”).
Una finalitat primordial era impedir intervencions incorrectes no solament als jutges i magistrats sinó
també als advocats, procuradors i notaris, i fins i tot als testimonis. Un comportament abusiu, extralimitat,
prevaricador, podia implicar “pena de privació d’ofici e d’inhabilitat e restitució in decuplum” i podien arribar a ésser corporals.
Finalment, es situava el pes de la jurisprudència com un possible “vici derivat de la inèrcia” a evitar,
i si es seguia la jurisprudència era en la mesura que s’establia com a costum. Però aquí cal recordar que, jurídicament, el costum és una constant renovació i, per tant, l’antítesi de la rutina, i que no té força sinó en tant
que és acceptat per l’actuació popular.
BONS PROFESSIONALS20
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.
Em sorprèn i m’alegra com, malgrat 302 anys de sotmetiment a un Madrid/Castilla/Estado-Español campió de la
“corrupción social”, de “la picaresca”, del “ande yo caliente”, del “y de lo mío, ¿qué?”, del “vuelva Usted mañana”, de
“la oportunidad de tu vida”, del “braguetazo”, del “a vivir, que son dos días”, del “pelotazo”, etc. (en resum: campió de
la corrupció, de l’oportunisme i de la incompetència), aquí s’ha conservat un cert nivell d’autoexigència i de responsabilitat en gairebé tots els àmbits del món laboral ‘català’... que aviat millorarà! Aquesta observació fa referència a
l’actitud personal, però això no ha pogut evitar, malauradament però lògica, que els continguts (Dret, Història, Universitat i ensenyament en general, etc.) s’hagin anat castellanitzant... i probablement això costarà més de redreçar.
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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 que es requereix per a ser jutge 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 català adequat són, doncs, “expert” i “pràctic”.
CIUTADANIA - HONOR - POBRESA
Aquesta manera d’apreciar el professionalisme és filla d’un esperit eminentment realista que a Catalunya 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 (que es va anar configurant des 1249) 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
del judici) 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.
APEL·LAR A LES CAPACITATS DE CADASCÚ I DONAR-LI ESPAI A TOTHOM
Francesc Eiximenis (Girona, 1330 - Perpinyà, 1409), en el llibre Regiment de la cosa pública, de
1383, explica tres normes del governant a Catalunya.
Dins la concepció catalana de govern, una norma és “demanar a tothom consell” (cap. 37) o subjecció del govern a l’opinió dels governats. L’explica dient: “Cosa és sobiranament profitosa a la cosa pública
que 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. E moltes coses posa Déu en lo cor d’un simple hom
que no les posa en lo cor dels majors”.
Una altra norma és l’exemplaritat del governant: “La cosa pública més e mills s’ha de mantenir ab
bons costums que no ab armes” (cap. 6) o l’ordre basat en l’exemplaritat moral, defugint els procediments de
violència.
I la tercera norma és no tolerar gents inútils en la comunitat: “Cascú en la comunitat deu ésser ocupat, gran o poc, dret o contret, hom o fembra” (cap. 22) o la igualtat en el deure de treballar perquè els homes
que no treballen són el sement “de lladres, e de bergants, e de murmuradors, e de gestants lo pa debades”.
Eiximenis fins i tot demana mesures de coacció contra les més altes classes socials perquè sovint hi atempten
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per tenir “aital gent (ociosa) en sa casa e els defensen per tal quant se’n serveixen a llurs bandos mantenir,
devien ser gitats de la comunitat”.
FACULTATS DE LES CIUTATS
L’esperit que impregna al poble català i que es tradueix en el que hem vist fins ara, 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 te 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. Va arribar a haver-hi fins a 135
ciutats que van "obtenir el privilegi reial de disposar de la institució del Consolat de Mar"21; 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.
1878: UNA RE-ESCRIPTURA DE LES CONSTITUCIONS CATALANES A L’ESTIL MODERN
Aquí deixo la guia mestre d’En Francesc Maspons i Anglasell per agafar la d’En JOSEP COROLEU I INGLADA (Barcelona, 1839-1895) i d’En JOSEP PELLA I FORGAS (Bagur, 1852-Barcelona,
1918). El 1878, aquests dos advocats van confeccionar una reformulació de les Constitucions Catalanes titulada Los fueros de Cataluña22 en la que apareixen estructurades tal com es redacten les Constitucions del
segle XIX, és a dir, ordenades en Títols (5), Capítols (15) i Articles (97), tots amb cites referenciades a les
Constitucions Catalanes en la seva forma original. Aquesta redacció moderna està reproduïda de la pg.... a
la..... d’aquest llibre (precedits per un article introductori d’En MIQUEL MANUBENS, de Patriotes per la
Devolució www.devolucio.cat, i que és qui en publica la traducció al català).
En aquesta genial obra, entre cada Capítol i els seus Articles corresponents, i el següent Capítol amb
els seus respectius Articles, hi ha una normalment llarga explicació farcida de relats històrics, fets,... i fins i
tot anècdotes rellevants, que en total conformen un volum de 775 pàgines23.
Hi ha “especialistes” catalans que viatgen pel món acompanyats de facsímils de les Constitucions
Catalanes i donant conferències a Universitats i a Parlaments de diferents països sobre el molt avançades que
‘Descoberta i conquesta catalana d'Amèrica’ (Enric Guillot, 2014, Librooks).
Cal assenyalar que en el títol “Los fueros de Cataluña” ja queda reflectit el creixent pes de l’“Estado-Español” en
construcció i el canvi que imposava, genocida de tot el que fos català. El nom correcte del llibre en quan al contingut, i
encara que fos escrit en castellà, seria “Las Constituciones Catalanas”. En Dret Català, els Furs no sortien, com les
Constitucions, de la costum del poble, sinó que eren conseqüència del domini –federal però domini- d’un Estat que té
Constitucions sobre un altre Estat al que el primer li atorga Furs. Per això el Principat de Catalunya, que té Constitucions, atorga Furs. Així, Jaume I promulga el 6 de gener de 1247 els primers Furs d’Aragó, escrits en català (i aquest és
un altre exemple de la falsedat de la suposada supeditació del Principat a la “Corona de Aragón”). I a València, Jaume I,
que havia promulgat el primer costum poc després de la conquesta de la ciutat de València el 9 d'octubre de 1238, el
1251 es comença a parlar dels costums com a furs, i el 7 d’abril de 1261, reunides per primera vegada les Corts Valencianes, Jaume I, aplicant les regles de funcionament catalanes, jura els furs de València. Cal ressaltar que aquesta diferència qualitativa era reconeguda fins i tot pel propi Felipe-V-de-Castilla: els dos “Decreto de Nueva Planta” que dicta
pel Regne d’Aragó i pel Regne de València deroguen els Furs respectius, mentre que el “Decreto de Nueva Planta” pel
Principat instaura uns organismes administratius funcionals però en tota la resta d’aspectes, en el seu Capítol 56 confirma les Constitucions Catalanes i les reforça amb tot el pes del propi “Decreto”. (veure pg....).
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Es pot descarregar gratuïtament el llibre sencer a http://www.devolucio.cat/constitucions/1878furscat.pdf
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les Constitucions Catalanes eren en el seu temps, però presentant-les com que ara són una relíquia històrica
morta, una –em van dir personalment- “antigalla medieval”. En canvi, l’exposició que en fan Coroleu i Pella
mostra la seva enorme actualitat i jo, que estic començant a conèixer una miqueta aquest tema i ensems vaig
canviant la manera d’aproximar-m-hi, enunciaré a continuació unes quantes qüestions importants i, en lloc
d’explicar-les, copiaré directament els Articles corresponents redactats per Coroleu i Pella, o bé recomanaré
llegir-los remetent a la pàgina d’aquest llibre on són transcrits literalment. Considero que és una forma de
mostrar justament la vitalitat actual d’aquelles (suposadament per alguns especialistes... en oportunisme i
carrerisme) “velles i antiquades Constitucions Catalanes medievals”.
Resulta que els últimes anys hi ha hagut tres grups de jutges, juristes, advocats, enginyers, altres professionals,..., que han dedicat voluntàriament un munt d’hores a redactar per separat els seus respectius esborranys de proposta de “Constitució per la República Catalana independent”. A començaments del 2015 es
va formar una comissió denominada “Constituïm” encarregada de conjugar-les i de redactar un text únic que
fos la fusió consensuada dels anteriors.
Aquesta versió unitària va ser entregada en mà a la Presidenta del Parlament de Catalunya l’11 de
maig de 2016. Llàstima que Na Carme Forcadell sembla haver oblidat totalment que mig any abans, el 26
d’octubre del 2015, al discurs inaugural del Parlament de Catalunya, va mostrar la portada de les Constitucions Catalanes que s’aplicaven fins 1714 i va dir unes frases rutilants que considero haurien de ser la guia de
l’actuació dels parlamentaris catalans (com a mínim, dels que van ser escollits dins de “candidatures independentistes”). Na Forcadell va dir: “Aquestes son les darreres Constitucions Catalanes que vam tenir i ara
volem recuperar-les. Volem un Parlament de tots i per a tots. Fem un país lliure, ple de ciutadans lliures, que,
d’una vegada per totes, deixem d’emmirallar-nos en altres i puguem ser nosaltres el mirall i model a seguir24.” (subratllats meus).
Bé, tornant als autors d’aquestes propostes de Constitució: a diverses entrevistes, diferents redactors
van explicar que, per inspirar-se (per “emmirallar-nos en altres” enlloc de justament “ser nosaltres el mirall i
model a seguir”), van tenir com a referència a estudiar les Constitucions dels USA, de Suïssa, dels Països
Nòrdics,...
Doncs bé, considero necessari plantejar-se una pregunta: tenint en compte que les Constitucions suïssa, nòrdiques,..., probablement van tenir com inspiradora la Constitució dels USA, i que la Constitució dels
USA va ser redactada el 1787 i no es va poder inspirar en la Constitució d’Anglaterra (primerament, perquè
no en té de formal; però encara més important, perquè justament estaven independitzant-se dels anglesos),
aleshores... ¿en quines Constitucions que en aquell temps existissin realment es van inspirar els redactors de
la Constitució dels EE.UU.?
Avanço una hipotètica resposta que em sembla la més plausible mentre no n’hi hagi una de millor:
els redactors de la Constitució del EE.UU. es van inspirar justament en les nostres Constitucions Catalanes (i
hi ha indicis que els catalans també vam inspirar-los en algunes “coses” més25).
Si això fos així, ¿no seria més lògic, coherent i fructífer que ara nosaltres ens inspiréssim directament
en els nostres avantpassats, (sembla ser que) primers mestres de tots aquests mestres-de-segona-o-de-sisenaAls catalans ens costa molt actualment (després de més de tres segles d’estar sotmesos, de ser educats a la força com
si mai haguéssim fet res important, i de ser genocidats) imaginar-nos que durant molt de temps –segles! quants? també
tres? probablement més!- nosaltres vam ser l’exemple, “el mirall i model a seguir”, com va dir Na Forcadell. Vam tenir
un pes mundial enorme que, lògicament, era cobejat pels Regnes competidors i enemics. És molt convenient i urgent
anar recuperant l’autoestima i disminuint l’autoodi. Ajuda començar a saber el que comparteixo en aquest llibre.
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La bandera dels USA, l’escut del President dels USA, l’escut de la Navy (fundada pel seu primer Almirall, En David
Farragut, descendent de menorquins; encara ara, quan els vaixells de la Navy passen per la Mediterrània, atraquen al
port de Menorca i baixen a rendir honors a un monument que hi ha a l’Almirall Farragut)
http://www.histo.cat/principal/LA-SENYERA-A-L. Per cert, sembla més probable que el nom ‘marine’ dels soldats de
mar de la Navy provingui del mot català “mariner” que no pas dels mots anglesos “sea” o “saylor”. I la paraula anglesa
“paper”, de la catalana “paper”. I potser el “jazz” el van inventar els negres mentre es consolaven jaient al seu “jaç”. I
alguns noms d’Estats (Florida, California). I el dret a tenir armes pròpies, com veurem de seguida. I el jurat popular,
com ja hem vist. I...
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generació? A més, així honoraríem la seva memòria, la vida amb que van engendrar-les, els ingents esforços
durant segles que van fer 30 generacions de catalans per conservar-les i per millorar-les pas a pas i Corts a
Corts, i la lluita fins l’extenuació que van efectuar fins 1714 per tal de salvar-les. I honoraríem també la persistent activitat que 12 generacions de catalans han anat fent de 1714 ençà per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA I RECONSTRUIR LA NACIÓ. Cal recordar constantment allò tan revelador de
que estem sotmesos com indica el crit “Visca Catalunya LLIURE!”, i de qui és que ens sotmet, com ens recorda la lletra d’“Els segadors”, i també la frase dita per “estadoespañolistas” de dretes i d’esquerres: “¡Hay
que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener el orden en Cataluña!”26.
POSSESSIÓ I SERVEI D’ARMES
Llegiu, per favor i amb aquest ordre, els Articles 29, 30, 8 i 12 (pàg.......). Espero que us sorprenguin tan o
més que a mi!
Resulta que ja al Segle XI es va redactar un Usatge conegut com Princeps Namque. Un punt de lectura de llibre que li dedica el Memorial 1714, l’explica així: “La institució del Princeps Namque, transcendeix els lligams feudals i constitueix un compromís entre el Sobirà i tota la població per la defensa mútua i
del territori de Catalunya. Va propiciar la noció d’autodefensa, la formació de milícies, la tinença personal
d’armes i el dret de no ser enquadrat en exèrcits estrangers ni en guerres exteriors si no era per voluntat pròpia”.
Heu llegit aquests Articles i aquesta explicació? Doncs ara us faig una pregunta/reflexió: si les nostres Constitucions recollien aquesta capacitat guerrera i aquestes pràctiques, ¿podia la situació dels pagesos
catalans i, en general, del poble català ser tan de submissió i de patiment (suposat fals “dret de cuixa” inclòs)
com repetidament se’ns ha presentat?
A mida que vaig coneixent una mica més què era la Nació Catalana, entenc que el que passava aquí
no tenia res a veure amb “las levas forzosas en los pueblos del Reino de Castilla”. I que, per exemple, en els
vaixells catalans els galiots no anaven amb grillons com als que portaven els galiots dels vaixells castellans
(això quan Castella va començar a tenir vaixells propis... ves a saber de veritat quan!) sinó que eren homes
lliures que participaven en la lluita i que rebien una part a l’hora de repartir-se el botí.
Per cert, i parlant de galiots: després de 1714, quan les tropes castellanes entraven en un poble català
que els hi havia fet resistència, posaven tots els homes un al costat de l’altre i a continuació un de cada deu
era matat (“ley del diezmo”, li deien... però no he sabut trobar-ne el text; algú me’l pot fer arribar? Gràcies!) i
la resta eren enviats a galeres, d’on la majoria ja no tornaven. Per cert també: ja he trobat 38 (probablement
van ser bastantes més; gràcies per fer-me arribar llistes!) pobles o ciutats de la Nació Catalana que van ser
parcialment o total incendiats per les tropes castellanes com a represàlia per haver-se resistit. Algunes les van
cremar dos cops. Per aquest motiu, per exemple, als habitants de Xàtiva els hi ha quedat el sobrenom dels
socarrats. I per això algun espoliador/censor va tenir l’humor negre necessari per canviar el nom d’ “Illa de
Xàtiva” al sud d’Argentina –per cert, un altre país amb nom ben castellano-leonés-extremeño-andaluz- per
l’actual d’“Isla de fuego”. A més, sovint aquests assassinats es feien malgrat haver-se negociat, redactat i
signat unes capitulacions entre assetjadors i assetjats on, entre altres compromisos, el primer que s’acordava
era respectar les vides i les propietats dels que havien lluitat i als vilatans. Però nombroses vegades les tropes
castellanes seguien la seva costum de faltar a la paraula donada i no varen respectar els acords redactats conjuntament i signats per les dues parts27.
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https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/111029-lv-barcelona-bombardeada-cada-50-ac3b1os.pdf
Un cas documentat és el setge de Cambrils (https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/7-16401212-700catalans-assassinats-a-cambrils-1pg.pdf). El 12 de desembre de 1640, al obrir-li les portes de la ciutat –que tenia uns
1.500 habitants-, l’exèrcit castellà va degollar més de 700 homes, i el batlle, els consellers i els caps militars de la
plaça van ser jutjats sumàriament, executats al garrot, i penjats a les muralles del poble i, per a mes escarni, portant
les seves insígnies. I van actuar així malgrat que les tropes castellanes assetjadores van signar les capitulacions on es
comprometien a respectar la vida dels defensors. Però això no li va dir –falta saber si per ignorància, per tàctica
política o per covardia- la Consellera d’Educació, Na Meritxell Ruiz, al diputat de Ciutadans, En Carlos Carrizosa,
quan, en una pregunta en el Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 21 de desembre de 2016, aquest li va recriminar que en varies escoles públiques de Cambrils els nens escenifiquessin un enfrontament armat entre castellans i
27
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GUERRERS – ALMOGÀVERS – IMPERI-xarxa CATALÀ...
S’accepta (això sí, sense dir-ho gaire) que, en base als Consolats de Mar (sense dir-ne quants), Catalunya va construir una espessa xarxa comercial entre ciutats de la Mediterrània.
Però no es diu28: A) que la xarxa de Consolats de Mar va arribar, com he dit abans, a incloure fins a
135 ciutats, i anava molt més enllà de la Mediterrània; B) que una part d’aquests Consolats de Mar estaven
dins d’una xarxa de Virregnats que vam establir no només a la Mediterrània sinó també a Amèrica (per cert,
el virregnat era una forma de govern catalana i en absolut castellana). I tal és el pes de la visió castellana de
tot (en particular, del passat) que els historiadors catalans no relacionen els Virregnats americans d’En Colom i posteriors amb els altres Virregnats catalans29; C) que sovint el camí dels comerciants era prèviament
obert pels guerrers catalans batallant fins guanyar. I que el nom “almogàvers” recorda els guerrers catalans
millors i més ferotges durant una llarga època; D)...
S’arriba a parlar d’un “Imperi català mediterrani” (encara que moltes vegades es fa aparèixer com si
fos obra de la inexistent “Corona de Aragón”, expressió inventada per re-falsificar la Història30, en lloc de ser
fruit de l’activitat de tota la Nació Catalana amb el Principat com a motor): més del 70% del territori de
l’actual Itàlia estava dins dels virregnats del Principat; es parla una mica d’Atenes i Neopàtria a Grècia, i
menys de Xipre, Rodes, Malta, Creta, Algèria, Tunísia, Líbia, Síria, Albània,...
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 molt més:

Érem Reis de Jerusalem???
1.- que si de l’Est marítim s’encarregaven els Barcelona, de l’Oest peninsular se n’ocupaven els Urgell i d’altres comptes catalans. Caldrà, doncs, revisar tota la qüestió de la recentment (((JOSEP PASSO-

catalans. Això va donar peu a que, set preguntes després, En Xavier García Albiol fes una prèvia on va afirmar rotundament i literal que “Mai els espanyols han matat als catalans. Això és una manipulació absoluta”
(http://www.parlament.cat/web/canal-parlament/sequencia/videos/index.html?p_cp1=7856327&p_cp3=7857085). I
ni el President Puigdemont ni el Vicepresident (per cert, historiador Doctor en Història i ex professor d’Història... és
clar que de la Història cuinada a Madrid i que és la que, traduïda al català, es continua ensenyant a les ‘escoles catalanes’) Junqueras (que estaven asseguts junts, i quan senten N’Albiol, es miren i es somriuen) ni cap dels restants 70
parlamentaris escollits en llistes independentistes responen –ni al moment ni posteriorment- i ni tan sols fan algun
signe de protesta, mentre que les paraules del líder del PPC havien sigut rebudes amb alguns aplaudiments. En
aquest segon cas, no es por al·legar ignorància, i queda per saber si van callar per tàctica política o per covardia... o
per alguna quarta raó per ara desconeguda. Considero que la resposta correcta hagués sigut: “Té raó, Sr. Albiol: els
espanyols mai no han matat catalans, ja que els espanyols encara no existien o, si es considera que sí que existien,
els espanyols érem nosaltres. Els catalans van morir fins 1714 en mans de castellans, i després de 1714, en mans
d’“estadoespañoles” o “castellano-españoles”. I els catalans morts a mans dels assassins que Vós representeu aquí
especialment quan parleu en castellà, han sigut molts-molts-molts milers. I com que sembla que fins ara els catalans
no ho hem comptat, agraeixo l’anterior pregunta del Sr. Carrizosa (per cert, Sr. Carrizosa, li informo que només a
Cambrils el 1640 van ser assassinats uns 700 catalans, traïts per les tropes castellanes que no van complir les capitulacions signades on es comprometien a respectar les vides dels defensors, i això és el que fidedignament escenificaven els nens que ens heu fet sentir) i la prèvia que Vós acabeu de fer, ja que així Ustedes ens han fet veure la necessitat urgent de muntar una Comissió Parlamentària que ho esbrini el més exactament possible. Hi són invitats a participar-hi. I, en tot cas, enviarem tan la invitació com els resultats obtinguts a les seus centrals a Madrid dels seus
respectius partits”. -TORREDAMBARRA
28
I perdona, lector, algun possible error en el que ara escriuré... i les moltíssimes absències que sens dubte hi ha.
29
Llevat d’En Jaume Vicens Vives malgrat ser pro-“estadoespañolista”. En Vicens Vives va assegurar que el virregnat d’En Colom està fonamentat en els virregnats catalans. Amèrica s’organitzà com els virregnats d’Aragó, de
Catalunya, de València, de Navarra, de Mallorca, de Sicília, de Nàpols i de Sardenya.
30
‘Corona d’Aragó’, denominació impròpia de l’Estat Català Medieval (Caius Parellada, 2002, Rafael Dalmau
Editors, Barcelona).
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LAS))) dita “Reconquista” i, per tant, de la formació dels diferents “Reinos” de l’interior de la Península.
Els catalans vam estar molt temps (a precisar: segles XI-XII-XIII) a Castella, Astúries, Lleó, Extremadura,
Andalusia (Còrdova, Almeria,...). No és cap casualitat que el Doctor en Enginyeria Industrial Marcel Mañé
hagi trobat 217 escuts de capitals, ciutats i pobles de l’“Estado-Español” i fora de Catalunya que tinguin
l’empremta de l’ensenya catalana31.
2.- que la influència no era només a les zones costeres de la Mediterrània sinó que arribava a
l’interior d’Europa: Hongria, Bòsnia, Croàcia,...; Armènia;...
3.- que per terra, creuant Europa i Àsia, els catalans arribéssim a Abissínia/Etiòpia i fins a Xina. Un
capitell del claustre del monestir de Ripoll té esculpides dues cares de mogol que oficialment sembla que ni
existissin però que molt probablement són recordatori dels dos ambaixadors xinesos del Gran Khan Mogol
intercanviats amb l’ambaixador enviat el 1267 per Jaume I, En Jaume Alarich, conegut a la història oficial
amb el famós nom italià... Marco Polo!
4.- que un cop controlada la Mediterrània, els catalans vam sortir cap a l’Atlàntic:
4.1.- conquesta de Canàries
4.2.- i cap a Àfrica, al Sud: Gàmbia;...
4.3.- i més a l’Oest, cap a Amèrica del Centre...i del Sud... i del Nord: EE.UU. (Florida, Cal-ifòrnia,...); Canadà (Mont-real, Terra-nova);...
5.- i també que aquells catalans van arribar a moltes més costes: Formosa (curiós nom portuguès,
oi?), Japó, Austràlia; Hawaii; etc.
I sobre la versió oficial “estadoepañola” de la “Historia de los grandes descubrimientos y las heróicas
conquistas”, es planteja una pregunta clau: com es pot construir un imperi nàutic des de “la meseta castellana”? A 600 kilòmetres del mar i a 600 metres d’alçada, ¿quins coneixements de construcció de vaixells, de
navegació, de pilotatge, de cartografia, etc., es tenen, i quines persones preparades i qualificades hi ha, que
permetin construir un imperi nàutic mundial, en particular arribant a Amèrica i conquerint-la?32 Només hi ha
una possibilitat: apropiant-se de l’imperi que durant segles havíem anat construint les nacions nàutiques:
Principat de Catalunya, Regne de València, Regne de Mallorca amb aportacions del Regne d’Aragó i dels
virregnats de Sicília, de Nàpols, de Sardenya, de Còrsega,...
Agradi o no a uns (per un tipus de raons) i/o a altres (per raons molt diferents), “El imperio donde
nunca se ponía el sol” era l’Imperi-xarxa Català que durant segles va conquerir la Nació Catalana. Senzillament, el primer Imperi Europeu Mundial però sui generis perquè, lògicament, estava impregnat de l’esperit
català. Això sí: convé recordar que Madrid insisteix en que “Cataluña no es una nación y nunca existió como
entidad política independiente ya que el Principado catalán siempre estuvo supeditado a la Corona de Aragón”. I aquí les actuals ‘autoritats catalanes’ permeten que aquest tipus de falsificacions històriques es vagin
repetint impunement, amb greus conseqüències donat que fan baixar encara més la ja minsa autoestima de
molts catalans... i, a més, puja el seu ja alt autoodi.
SOMETENT-MIQUELETS-CORONELA-EXÈRCIT CATALÀ AMB ACADÈMIA MILITAR...

Quan es comença a complementar el català-assenyat-pacífic-comerciant (per cert, comerç moltes vegades ben arriscat) que se’ns ha imbuït a cops repressius des de 1714, amb el català-arrauxat-guerrerconqueridor (per cert, en combats també molt ben pensats o assenyats, a més de molt ben preparats tècnicament) 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 enorme i complexa món –en constant evolucióL’ha trobat en total a 496 escuts: 1 a Andorra, Anglaterra, Canadà, Dinamarca, Jamaica, Luxemburg, Suècia i
Suïssa; 3 a Alemanya; 5 al Vaticà; 6 a Itàlia; 8 a Bèlgica; 102 a França; 147 a Catalunya i 217 a l’ “EstadoEspanyol”.
(http://www.marcel-mane.com/catala/historia/Difusio%20de%20lescut%20de%20Catalunya%20al%20Mon.pdf).
32
Anàloga pregunta pot i cal formular-se en relació als coneixements nàutics oceànics de la falsament denominada
“Corona d’Aragó” i el seu centre, Saragossa, situat a la ribera del riu Ebre i per molt navegable que fos. Aquesta és la
segona onada de falsificació històrica inventada per la voluntat genocida de “Madrid/Castilla/Estado-Español” per
apropiar-se fraudulentament de l’ingent obra de la Nació Catalana.
31
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de gestes, d’aliances i de contra-aliances, d’estratègies, de complots, d’uniformes, d’armaments, de tècniques
de fabricació d’armes, etc. La ingent obra d’En FRANCESC RIART JOU i d’En F. XAVIER HERNÀNDEZ CARDONA33 és un important pas en la recuperació de la Història Militar de Catalunya i de la Nació
Catalana.
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 d’altres matèries primeres, i de coneixements de ciències i
d’oficis, i d’una densa xarxa de tallers amb els seus mestres, oficials i aprenents, i encara d’altres factors
més, van portar a que durant segles les millors espases i armes de foc es forgessin aquí. I que ja En Jaume I
anés amb una pistola a la cintura (pistola que estava exposada al Museu Militar de Montjuic i que, al treure’l,
va anar lamentablement a parar a Madrid) i utilitzés pólvora i canons per (re)conquerir València (1229 a
1245). I que Pau Claris, davant de la nova amenaça de les tropes castellanes, formés el 1640 un cos militar
d’elit integrat pels guerrers (que tenien que ser grans coneixedors del territori i solters) millor preparats i
armats ja que tenien la potència de foc més gran d’aquella època, i que van donar naixement als Mossos
d’Esquadra34, i que de seguida van ser copiats per França i altres potències. I que després de 1714 les fàbriques d’armes de Ripoll i de, com a mínim, 43 poblacions més, fossin primer supercontrolades per Felipe-Vde-Castilla a fi de subministrar armament a l’exèrcit “estadoespañol” en construcció, i més tard sistemàticament destruïdes... fins i tot de la memòria col·lectiva. I...
I com que és un tema que també he descobert recentment i 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!
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.
Basant-me en Ferran Soldevila (pg....) ja abans he apuntat:
1) que els parcers, masovers i pagesos podien vendre i hipotecar la terra de la que tenien el “domini útil”, o
bé fins i tot 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 (o no?) de l’herència mitjançant hereu o mitjançant pubilla abans de 1714.
Però a més, l’herència mitjançant hereu/pubilla tenia dues avantatges: per una banda, assegurava
mantenir propietats mitjanes evitant la fragmentació al quedar la terra en les mans bé de l’hereu o bé de la
pubilla. I per l’altre, l’obligació del germà o germana gran, hereu o pubilla, de facilitar als germans menors
l’accés a la millor capacitació i formació possible, va ser un factor clau per crear un dens teixit social
d’aprenents i d’estudiants que, ensinistrats els aprenents en els tallers, es convertien en bons coneixedors dels
oficis, o bé que formats els estudiants en els centres educatius, s’instruïen com a bons professionals liberals.
Si ara hi afegim un altre cop que “els catalans poden portar i posseir armes ofensives i defensives de
dia i de nit sense cap impediment”, sembla que caldrà revisar i ressituar el delicat –i em sembla que molt
exagerat... no per casualitat- tema dels “Mals usos”.
CAMINS DE MAR I DE TERRA

33

Publicada majoritàriament per Rafael Dalmau Editor.
Convido a veure el documental Mossos d'Esquadra.cat 1640-2008, del director vallenc IGNASI P. FERRÉ. Seria
revelador aclarir perquè, malgrat la investigació que a la primera part d’aquest documental mostra la fundació per Pau
Claris dels Mossos d’Esquadra, oficialment se’ls hi segueix atribuint un origen borbònic situant la seva fundació al
1719 i donant l’especialment important paper de fundador al batlle botifler de Valls, En PERE ANTON VECIANA.
34
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L’obertura catalana al mar, tant emissora com receptora, que imposa la involuntària35 posició geogràfica de Catalunya, es va traduir en la xarxa dels òrgans executius anomenats Consolats de Mar a partir del
segle XI, i en l’elaboració d’un pioner Dret Marítim recopilant les costums marítimes de Barcelona universalment conegudes i utilitzades fins fa poc (a precisar) en les regles de navegació tan marítimes com aèries
(IATA), recollides per primera vegada al Llibre del Consolat de Mar i basades en les Ordinacions de Ribera
promulgades per Jaume I el 1258.
Però hi ha també un expressió que apareix repetidament al llarg dels segles: la seguretat que garanteix la llibertat a Catalunya d’anar i venir pels “camins de mar i de terr”a. Vegeu l’Article 17 (pàg....) i suposo que també us sorprendreu. I completeu-lo amb l’Article 78 (pàg.....).
NACIÓ CATALANA - RELACIÓ ENTRE CATALANS, VALENCIANS, MALLORQUINS I ARAGONESOS
Llegiu els articles 1, 2, 3, 26, 53, 82 (pg................).
I aquí sí calen, com a mínim, quatre comentaris.
1.- Al parlar ara, com lamentablement s’està fent, de “Votar la independència de Catalunya marxant
d’España per formar una República Catalana que sigui un nou Estat d’Europa dotat d’una nova Constitució”,
s’està –si conscientment o si subconscientment és tema per un altre moment- ajudant a Madrid a negar els
més de mil anys de vida conjunta del Principat de Catalunya i de la Nació Catalana. Tot és presentat com a
nou, com recent nascut a la realitat històrica oficial, i com acabadet d’estrenar!!!
Aquest enfocament inventat aquí amaga la nostra Història mil·lenària i els nostres corresponents
Drets Històrics, i fa el joc a Madrid, que té l’obligació de directament negar-nos la nostra Història –que se
l’ha apropiat espoliant-nos-la- i els nostres Drets Històrics –que procura destruir-.
2.- Quan es presenta com subjecte d’aquesta independència una Catalunya reduïda a “las 4 provincias españolas nororientales”, fruit de la reforma territorial de 1833 contra tots els Regnes pre-existents,
s’oblida un cop més la Calalunya del Nord, i s’abandona València, Mallorca i La Franja. Això reforça la
política genocida de “Madrid/Castilla/Estado-Español” d’enemistar i d’enfrontar aragonesos, valencians i
illencs amb catalans que passa per inventar-se una inexistent “Corona de Aragón” o una fantasmagòrica
“Lengua Valenciana” (aixó sí, sense ni tan sols satisfer Madrid la petició de milers de famílies valencianes
per a que els seus fills puguin estudiar en valencià en lloc de fer-ho en castellà, no fos cas que estudiants i
pares arribessin a la conclusió que el valencià que estan aprenent és... el català!).
3.- Malgrat la persistent política del “Reino de Castilla” primer i després de l’“Estado-Español” de
negar l’existència de la Nació Catalana (nom que considero històricament més adient que el de Països Catalans, que em sembla inventat recentment com una manera de donar nom a aquesta realitat negada), el pes
històric i cultural fa que, malgrat el genocidi en marxa, resulti que de “las 17 Comunidades Españolas” només quatre tinguin en els seus escuts les quatre barres i, ¿serà casualitat?, resulta que són precisament Catalunya, València, Mallorca i fins i tot Aragó (això sí, les tres darreres amb algun ingredient propi diferenciador). I, oh! casualitat també, “la Constitución Española de 19178” nega la possibilitat que “las Autonomías”
puguin federar-se entre sí, negació que no pot ser contra cap altre opció que el perill que per Madrid representa l’eventual reconstitució de la Nació Catalana.
I 4.- Com que històricament el Principat de Catalunya va ser el pal de paller de la Nació Catalana,
també ara la mobilització del poble català, malgrat ser en el marc amputador de “las cuatro provincias catalanes nororientales” i ser presentada com un problema polític de fer una “cosa” nova, ja s’està traduint en tota
la tradicional Nació Catalana en una revifalla del profund desig de llibertat.
INVIOLABILITATS - PREVENCIÓ D’ABUSOS
Els catalans no som responsables de que la Natura, l’Infinit, el Principi, Déu, l’Evolució o a qui/què se li vulgui
atribuir, ens posés a nosaltres a tocant del mar i als castellans a 600 Km. a l’interior i a 600 m. d’alçada. Aquesta
desigual distribució natural no pot servir per justificar l’ocupació de la nació Catalana per a que València sigui la
platja de Madrid i els ports de la Mediterrània les mamelles del “Reino de España”.
35
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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). I articles 9, 12 i 14. (pg................).
Del lloc de refugi: Article 21. (pg................).
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). I Article
24. (pg................).
De la propietat: Article 13. (pg................).
De la llibertat: Articles 32 i 76(pg................).
Prevenció de l’abús del rei i els seus representants: Articles 33, 68 i 82. (pg................).
CÀSTIGS - FIANCES - PRESONS
Vegeu els articles 18, 19, 20, 22 i 23. (pg................). No comment
Probablement també en aquest camp vam ser pioners. I plantejo la hipòtesi que el “jurat popular”
dels USA sigui una figura derivada –i caldria discutir si degenerada, que és al que m’inclino- dels 24 jurats
escollits entre els membres del Consell de Cent que acompanyaven al jutge en els casos criminals, i dels
quatre advocats “setmaners” que assessoraven al jutge en els casos civils.
RELACIÓ AMB LES DINASTIES CATALANA, TRASTÀMARA, AUSTRÍACA I BORBÒNICA

La relació del poble català amb la seva dinastia reial catalana fins a la seva liquidació amb la (es pot
dir misteriosa?) seqüència en molt breu temps de les morts de MARTÍ L’HUMÀ el 1410, del seu fill i del
seu net bastard justament quan anava a reconèixer-lo, va generar el Dret i la societat (utòpiques-però-reals;
veieu més endavant l’apartat sobre el llibre Utopia) (pg................) que estem veient i que en gran mesura
considero exemplars. Sembla gairebé impossible que la relació pogués ser millor... valoració general que no
exclou la presència d’ombres parcials...
La tampoc clara arribada el 1412 dels TRASTÀMARA36 es tradueix en un augment de les constitucions que tenen com a finalitat precisament impedir els abusos de poder del Rei i de les autoritats, actitud i
objectiu realment sorprenents en els membres d’una verdadera “dinastía castellana” i, per tant, nascuts i educats dins d’un ambient absolutista de poder inqüestionable on “El Rey es la ley”, “el que manda, manda”,
etc.
Es va anar desenvolupant un creixent desacord entre el Principat i la Nació Catalana, d’una banda, i,
per l’altre, els Reis de les dinasties austríaca (1516-1700 i 1705-13) i borbònica (1702-5), successives detentores de la corona de la Monarquia Hispànica Composta, i el 1561 En Felipe-II-de-Castilla situa la seu permanent de la Cort a Madrid.

Oficialment es diu que “els Trastámara” era una dinastia castellana que és escollida en el Compromís de Casp signat
el 24 de juny de 1412. Però, sense haver estudiat bé el tema –ho sento!- i només començant a conèixer una mica el Dret
català, assenyalo que: 1) només una branca dinàstica catalana podia ser candidata a la corona de Rei de Catalunya, i 2)
que, curiosament, els Reis d’aquesta suposada “dinastia castellana que aconsegueix dominar un nou Regne” mai més
tornen a utilitzar el nom “Trastámara” de la seva suposada dinastia castellana sinó que tots i totes es passen a anomenar
“d’Aragó”, parlaven català entre ells i escrivien en català les seves cartes i ordres. Aquests fets tenen un significat que
cal aclarir i que es pot resumir en la pregunta: “I qui eren en realitat els ‘Trastàmara’”?
36
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L’arrel des desacord va ser la resistència fins a la insubmissió d’aquests Reis al poder legislatiu encarnat en les Corts Catalanes, que defensaven els principis fonamentals catalans de llibertat, dret i governació. Durant aquells gairebé dos segles, el ja “Rey de Castilla con-un-numeral-determinado”37 que era candidat a ser també Rei del Principat de Catalunya amb-un-numeral-generalment-diferent, per a ser acceptat tenia
prèviament que jurar respectar i complir les Constitucions Catalanes. A més, les Corts no votaven cap subsidi ni donatiu demanat pel Rei comú fins que aquest Rei no havia donat satisfacció a tots els greuges inferits
al Principat des de les Corts anteriors. I bàsicament el mateix funcionament regia en las relacions amb els
demés Regnes components de la Nació Catalana.
I al Principat, 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 oficials de la Monarquia Hispànica, de
qualsevol classe que fossin, el jurament d'observar i fer complir al peu de la lletra les Constitucions i Usatges, fins i tot en el cas que el mateix Rei manés el contrari.
Això es va anar fent intolerable per uns Reis ja de Castella i cada cop més residents a Madrid i, per
tant, més impregnats de l’absolutisme castellà.
EL TRIBUNAL DE CONTRAFACCIONS (1702-1713)
Com he assenyalat, durant la dinastia catalana (Guifré I, el Pelòs, 878 – Martí I, l’Humà, 1410) les
lleis eren fruit de la llibertat dels catalans i el que moltes Constitucions buscaven era precisament prevenir i
sancionar els abusos de poder de les autoritats catalanes.
La situació es complica amb la arribada dels (diem per ara) “Trastámara” i amb el matrimoni el 1469
amb Isabel-I-de-Castilla. Per això La Constitució de l’Observança promulgada a les Corts de Barcelona de
1480-81, establia l’obligació del Rei de respectar les Constitucions Catalanes. I es van anar formant mecanismes mixts i paritaris que dirimissin les diferències que sobre aquest punt poguessin aparèixer.
Aquest problema es va anar agreujant amb el creixement de les ànsies annexionistes castellanes i
amb la disputa que va portar a la Guerra de Successió. La cerca de solucions per part catalana dins del Dret
Català, va portar a institucionalitzar la pràctica de segles de reclamar justícia si un català es sentia víctima
d’una conducta incorrecta de qualsevol autoritat, o víctima d’una sentència injusta. I es va crear el Tribunal
de Contrafaccions a les Corts de Barcelona de 1701-2 justament amb Felipe-V-de-Castilla en tant que FelipIV-de-Catalunya. Un cop repudiat Felip-IV-de-Catalunya precisament per no complir les Constitucions Catalanes que havia jurat, el Tribunal de Contrafaccions va ser confirmat i millorat a les Corts de 1705-6 ara ja
amb Carles-III-de-Catalunya. Va ser un tribunal inèdit a la seva època sense res comparable a l’Europa contemporània38, i constitueix el cim de la cultura pactista i iuscentrista de Catalunya i amb paràmetres més que
equiparables –si no superiors- a una justícia constitucional actual. Durant la seva vigència (1702-13) bastantes persones, la majoria humils, se’n van beneficiar de les seves sentències39.
El seu final no va ser degut a la normal evolució de les coses sinó fruit de la terrible repressió que el
nou ordre castellà va imposar el 1714 en acabar d’ocupar el Principat de Catalunya incomplint les acordades
capitulacions de Barcelona i de Cardona.
UNA SOLA JUSTÍCIA, O BÉ DUES I BENS DIFERENTS? DRET CATALÀ!!!

Durant aquell llarg període no va haver-hi en absolut “Reyes de España”, com falsament són presentats i s’ensenya
per tots els canals possibles, sinó un “Rey-de-Castilla-con-un-numeral-según-las-dinastías-del-Reino-de-Castilla” que,
si jurava respectar i complir les Constitucions Catalanes, a més també passava a ser ‘Rei-del-Principat-amb-el-numeralcorresponent-segons-les-dinasties-catalanes’. De fet, el primer Rei que s’intitula “Rey de España por la gracia de Dios y
la voluntad nacional” va ser Amadeo I, que només va durar dos anys (1871-1873). I el primer que va agafar el nom de
“Rey de España” a seques va ser Juan Carlos I a fi d’evitar afegir-hi “por la gracia del Caudillo Generalísimo Franco”.
38
Referint-se al Tribunal de Contrafaccions, En VÍCTOR FERRO escriu que “era un producte inconfusiblement autòcton, orfe de l’homologació de models exteriors”. (1987, El Dret Públic Català, p. 424).
39
Serra, Eva i Capdeferro, Josep
37

28

Tothom té clar que ara no hi ha Estat ni exèrcit ni ambaixadors catalans. Aleshores, coherentment,
NO por haver-hi tampoc “Justicia Catalana”. Ni res pròpiament català... mentre no tornem a ser lliures. Tampoc hi ha cap economia catalana. De fet, de 1714 ençà és Madrid qui dissenya l'economia a les terres catalanes en funció de les seves necessitats, i per això l’”Estado-Español” entén l’espoli fiscal com “solidaritat”. I
com a invasors a sang i foc que van ser, i ocupants que continuen sent, tenen raó. Senzillament, tot és seu
“por justo derecho de conquista”, i en fan el que volen.
De fet, parlant amb rigor, pròpiament no hi ha ni tan sols poble català de 1714 ençà i mentre continuem sotmesos a “Madrid/Castilla/Estado-Español”, ja que UN POBLE QUE NO ÉS LLIURE, NO ÉS POBLE. I això té una avantatge que permet girar la truita i separar el gra de la palla establint dos criteris: tot allò
que de dolent hagin fet ‘catalans’ (és a dir, posteriorment al 1714) és responsabilitat dels ocupants “castellano/estadoespañoles”, ja que ens tenen sotmesos i ens estan genocidant imposant-nos la seva manera de funcionar i fent-nos més semblants a ells, és a dir, castellanitzant-nos. I tot allò que de bo hagin fet ‘catalans’
després de 1714, és malgrat tenir la pesada llosa “castellano/estadoespañola” a sobra. Amb aquest patró, que
ells assumeixin la responsabilitat dels “negreros catalanes de fines del XVIII hasta bien entrado el XIX”,
donat que aquells traficants de negres ja no eren catalans sinó ‘catalans’40; i que s’emportin tots els corruptes
‘catalans’ ja que els invasors van introduir el 1714 al Principat la corrupció institucional i social que portava
segles practicant-se en el “Reino de Castilla”. Pel contrari, els ‘catalans’ que han triomfat com a artistes o
com a científics o com a esportistes o com a qualsevols altres “bons professionals”, ho han aconseguit malgrat l’opressió i l’asfixia41 dels ocupants “castellano/estadoespañoles”. I amb aquest criteri, que ells deixin
d’apropiar-se del que de bo hem fet nosaltres... malgrat ells!!!
En realitat, només hi ha una “Justicia Española” basada en el “Derecho Castellano” convertit em
“Derecho Estadoespañol” que s’està aplicant als habitants de tot el territori del “Reino de España” i, per tant,
també sobre les persones en general, i en particular sobre els actuals ‘catalans’ que vivim en territori català. I
segons el nostre Dret Català, totes les lleis que ens han aplicat els ocupants després de l’11 de setembre de
1714 són il·legals ja que no han estat paccionades a les Corts Catalanes sinó imposades per les forces invasores. Aleshores és un engany i un autoengany parlar, per exemple, de ‘Tribunal Superior de Justícia de Catalunya’ quan en realitat es tracta del “Tribunal Superior de Justicia Española en Cataluña”, sent el Sistema
Judicial un dels pilars per a imposar i mantenir “el orden Estadoespañol” al Principat.
Teníem un Dret Català tan potent i tan arrelat en la vida diària, que una part d’ell, el Dret Civil Català, el més proper als problemes immediats de cada dia, ha sobreviscut parcialment a 302 anys de persecució,
i en algun grau es continua aplicant actualment cada dia. Però la font del Dret Privat Català és la mateixa que
la font del Dret Públic Català. Per tant, recuperem tot el Dret Català sencer i apliquem des d’ara la nostre
pròpia Justícia basada en “el Dret i la raó” i no en l’ “aplicación de las leyes de Derecho Estadoespañol”, que
són les actualment existents. I, malauradament, en la mesura que també aquí es parla com si només existís un
Dret, que és el Dret dels ocupants, fins i tot ‘les noves lleis catalanes’ que s’estan preparant són –a falta de
que se’m demostri al contrari- “Derecho Castellano/Estadoespañol” redactat en català.
Considero que no es tracta de confeccionar ara unes noves lleis ‘catalanes’, encara que els juristes
que les redactin s’esforcessin en re-assimilar el Dret Català i volguessin connectar al màxim possible amb
“l’esperit del Dret Públic Català”. Aquest lloable esforç és innecessari ja que:
LES CONSTITUCIONS CATALANES SÓN VIGENTS
Reforça aquest enfocament saber que, en contra del que se’ns ha fet creure tant per part dels “mandamases de Madrid” com per part dels “subcapitostos de Barcelona”, continuen vigents les Constitucions
Catalanes culminades fins ara a les Corts de 1705-6 i que regien el 10 de setembre de 1714.

I com hipòtesi per si algú vol investigar-ho: probablement la gran majoria dels descendents d’aquelles famílies ‘catalanes’ que van fer-se riques traficant amb negres, ara són partidàries de que Catalunya continuï sotmesa a Madrid.
41
Si no hi ha cap Premi Nobel català, és per les pressions que Madrid ha exercit per a impedir-ho cada cop que s’ha
conegut noms catalans que fossin candidats
40
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1) La raó qualitativa de fons: segons el nostre Dret Català, a Catalunya només són vigents les lleis paccionades a les Corts Catalanes. Com que les nostres Corts van ser destruïdes fa 302 anys per les tropes invasores del “Reino de Castilla” (que en veritat van a anar a remolc del protagonisme imprescindible de les tropes
del Royaume-de-France), a partir de 1714 cap llei “castellano/estadoespañola” és legal a Catalunya. I, en
especial, encara menys legal és “la Constitución-Estadoespañola-de-1978”, entre altres raons de Dret Internacional perquè “Els contractes signats sota amenaça o coacció (en aquest cas, sobre tot sota intimidació
militar... però no únicament militar) són viciats d'origen i nuls de ple dret”.
2) Però considero suficientment potents les raons històriques ja que
2.1) en contra del que s’explica normalment i que també jo havia cregut fins fa poc, el “Decreto de Nueva
Planta” de 16 de gener de 1716 NO va derogar les Constitucions Catalanes. En realitat, el “Decreto de Nueva
Planta” es limita a imposar una cinquantena de mesures de reorganització de la governació i l’administració,
i a l’article 56 afirma literalment (comes incloses) que «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.». Es troba el facsímil d’aquest decret a
http://devolucio.cat/constitucions/1716novaplanta.pdf) i la revista Sapiens va publicar-lo també en facsímil
en el seu número 182.
2.1) però, a més, resulta que el mateix Felipe-V-de-Castilla va derogar per tres cops el "Decreto de Nueva
Planta":
2.1.1) quan va signar personalment a Madrid el 16 de gener de 1720 (precisament el dia que es complien als
quatre anys exactes de la implantació del “Decreto de Nueva Planta”) el Tractat subscrit el 2 d’agost de 1718
per Àustria, França, Gran Bretanya i Holanda, a canvi que el ja Emperador Carles VI renunciés definitivament a qualsevol dret sobre la corona de la “Monarquía Hispánica Compuesta”;
2.1.2) quan un representant de Felipe-V-de-Castilla va signar el Tractat de Viena el 30 d’abril de 1725;
i 2.1.3) quan de nou el propi Felipe-V-de-Castilla “ab molt singulars formalitats, que poden veures al final
dels documents diplomátichs que en dita ocasió s'extengueren, aprobá e1 26 de Maig de 1725” la pau definitiva de Cambray.
Josep Coroleu i Josep Pella ho expliquen molt clarament i detallada a l’Epílogo del ja mencionat llibre Los Fueros de Cataluña42 que és d’on he tret aquestes dates.
O sigui que els que, acceptant que només hi ha el “Derecho castellano/estadoespañol”, continuen creient que el 1716 el "Decreto de Nueva Planta" va derogar les Constitucions Catalanes, ara poden comprendre
A) que aquell “Decreto” no va derogar les nostres Constitucions, i B) que si ho hagués fet, al seu torn el
“Decreto” fou derogat un cop el 1720 i dos cops més el 172543. Per tant, són vigents les Constitucions que
tenia el Principat el 1714.
42

Aquest Epílogo es troba a https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-decataluc3b1a-coroleu-i-pella-12pg.pdf
43
A més, Miquel Manubens i GUSTAU ADZERIES argumenten històricament la no vigència del “Decreto de Nueva
Planta” basant-se en el que va passar durant la governació napoleònica de l’“Estado-Español”. En lloc de la falsa
pel·lícula de “la heróica sublevación del pueblo de Madrid el dos de mayo de 1808 contra los invasores franceses que
desencadenó una insurrección popular en toda España” (suposat ‘timbaler del Bruc’ inclòs) que m’havia cregut fins fa
poc, sembla que les coses van anar de manera molt diferent. Resum: davant de la ingovernabilitat del “Estado-Españolen-construcción-desde-1714”, CARLOS IV va abdicar a Baiona el 19 de març de 1808 en el seu fill, que passà a ser
FERNANDO VII. I Fernando VII no va trobar altre sortida que, a Baiona també, abdicar el 6 de maig de 1808 a favor
de NAPOLEÓ BONAPART (qui, per cert, era descendent directe del primer virrei català de l’illa de Còrsega, HUG
BONAPART, nomenat el 1409 per Martí I l’Humà). O sigui que no va haver-hi cap “invasión napoleónica” sinó que
les tropes franceses van prendre possessió del seu nou territori rebut “de las regias manos de Su Majestad Fernando
VII”. I el 6 de juliol de 1808 Napoleó nomenà “Rey de España y las Yndias” al seu germà JOSEP BONAPARTE, qui
va emetre la que en realitat va ser la primera “Constitución española”: la “Constitución de Baiona” de 1808.
(http://es.wikisource.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Bayona_de_1808).
A un decret posterior emès en la “curiosa” data de 26-1-1812, Napoleó annexionà Catalunya a l’imperi i, segons molts historiadors, va derogar el “Decreto de Nueva Planta”. A més, va fer publicar el ‘Diari de Barcelona’ en
català i en francès, es va encunyar la pesseta i es va adoptar la bandera quatribarrada.
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I ja que les Constitucions Catalanes les va anar configurant el poble català al llarg de tota la seva
Història fins 1714, i ja que a més són vigents, PER QUÈ NO LES FEM CONSCIENTMENT NOSTRES I
COMENCEM A APLICAR-LES DES D’ARA?
Amb una orientació similar, des de fa uns nou anys l’abans mencionat Miquel Manubens (pàg.........)
impulsa Patriotes per la Devolució i –pel que sé fins ara- és pioner en proposar la tornada a les Constitucions
Catalanes. Ho trobeu explicat a http://devolucio.cat/, un web imprescindible que proposa que “el Parlament
català faci la Devolució de les Constitucions a la ciutadania”. És més: a l’article
http://devolucio.cat/catvalbal/ planteja fer-ho “convocant també tots els batlles o delegats dels territoris de la
Franja de Ponent, dels Comtats de la Catalunya del Nord i de les Illes Balears i Pitiüses”44 i que aleshores “el
Parlament català proclamés la Devolució de les Constitucions Catalanes a tota la ciutadania de l’antic Principat de Catalunya. Això permetria assumir d’immediat totes les competències d’un estat, redactar les lleis
d’esmena i modernització de les Constitucions de 1705 sense modificar-les, i al final del procés, convocar un
plebiscit d’aprovació de les lleis d’esmena entre els ciutadans que lliurement haguessin demanat la ciutadania
catalana”.
És la millor proposta formal de conjunt que conec. Només que caldria discutir i aclarir si fa falta que
hi hagi devolució si mai han deixat de ser vigents... malgrat que durant 302 anys no s’hagin aplicat... excepte
en una part de la seva dimensió civil... fet que pot tenir un significat i un pes positiu que no copso però que
caldria valorar.
Considero que li donaria contingut pràctic a l’actual moviment massiu que protagonitza el poble català que comencéssim a aplicar ara les Constitucions Catalanes que són vigents. De fer-ho, de seguida començaríem a veure canvis beneficiosos immediats a la nostre vida física, anímica i espiritual de cada dia.
I potser aquesta pràctica facilitaria, i al mateix temps es veuria reforçada per, un acte del Parlament
fent la devolució formal de les Constitucions de 1714 al poble de Catalunya.
EL MÉS SEMBLANT A UN “ESPAÑOL A” ÉS UN “ESPAÑOL ANTI-A”
Fa tres anys llargs em vaig adonar que malgrat haver estat dels setze anys endavant a l’al·legalitat, a
la il·legalitat, a l’extrema esquerra, a la clandestinitat, a l’exili, i, en general i encara en el moment actual,
formant part d’entitats sempre contracorrent, jo tenia mentalitat de conquerit.
Em va xocar inicialment, però aviat en vaig comprendre la raó: tots els ‘catalans’ –i en conseqüència,
i encara que amb matisos, tant els ‘catalans de dretes’ com els ‘catalans d’esquerres’, tant els ‘catalans conservadors’ com els ‘catalans revolucionaris’, tant els ‘catalans conformistes’ com els ‘catalans contestataris’,
tant els ‘catalans panxacontents’ com els ‘catalans universalistes’, tant...- hem sigut educats des de 1714 com
a membres d’un poble ocupat, i per aquest motiu acceptem el que és inacceptable: que continuem estan presos i que ens continuïn genocidant.
Un cop Napoleó va fracassar militarment davant d’Anglaterra i Portugal –no davant del (probablement inexistent) “ejército español” ni del (segur inexistent) “pueblo español”-, no es fa una capitulació sinó que, com Napoleó i
Fernando VII tenien molt bona relació, fan un Tractat, anomenat de Valençay, el 21 de novembre de 1813, on Napoleó
reconeix Fernando VII com a “Rey de España y las Yndias”, delimitant com a territori seu “el existente antes de la
guerra”. En cap lloc del Tractat s’anul·la la actuació legislativa de Napoleó a Espanya ni a Catalunya, i fins i tot avui en
dia, els Governadors Generals de Catalunya nomenats per Napoleó en el període 1808-1814 son considerats legals, com
es pot llegir en el web dels soldats i veterans de les FAS i la GC del “Ministerio de Defensa Español”:
http://www.asasve.es/portal/index.php?mod=article&cat=biblioteca2&article=214&page_order=11
Per tant, si tot això es cert i no es va tornar a posar en vigor el “Decreto de Nueva Planta”, aquesta és una via
més per la que les Constitucions Catalanes són vigents, i cap llei es superior –que només ho seria si fos aprovada per les
Corts Catalanes-, ni mai se les ha derogat.
44
Aquest article precisa: “I què succeeix amb els valencians? Doncs si Catalunya decidís continuar dintre d’Espanya
amb un model confederal o a títol de «pacte amb la corona» però sense formar part de l’estat castellà de la mateixa
manera que succeïa en la Monarquia hispànica, València podria treure la clàusula Camps, i dir que volen el mateix.
Fins el 1714 qualsevol valencià es podia acollir a les Constitucions Catalanes només afirmant que els seus avantpassats ho eren. S’aplicava tant el ius soli com el ius sanguinis.”.
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Paral·lelament però amb contingut oposat, des de fa més de 302 anys, i en qualsevol àmbit, tots els
nuclis dirigents de “Madrid/Castilla/Estado-Español” s’eduquen a ells mateixos i eduquen a la seva gent com
a vencedors, i per aquesta raó és comporten amb la prepotència i amb la supèrbia amb que ho fan. I aquesta
educació com a guanyadors ha impregnat des del bressol, i encara que amb matisos, tant els “estadoespañoles de derechas” com els “estadoespañoles de izquierda”, tant els “estadoespañoles conservadores” com els
“estadoespañoles revolucionarios” -inclòs, inevitablement, Podemos, partit que, a més, ha sigut concebut i
descaradament promocionat amb l’objectiu principal de dividir, junt amb les seves extensions, els pobles de
les nacions oprimides per “Madrid/Castilla/Estado-Español”-, tant els “estadoespañoles conformistes” com
els “estadoespañoles contestatarios”, tant els “estadoespañoles pasotas” com els “estadoespañoles universalistes", tant...
Josep Pla va dir: “El més semblant a un espanyol de dretes és un espanyol d’esquerres”. Avui ho podem ampliar a totes les possibles polaritats d’adjectius sempre que es mantingui el gentilici substantiu “español”: “El més semblant a un espanyol feixista és un espanyol demòcrata”, “el més semblant a un espanyol
monàrquic és un espanyol republicà”, “el més semblant a un espanyol d’extrema dreta és un espanyol
d’extrema esquerra”, etc. És clar que hi ha matisos que els diferencia, però per sobre d’aquests matisos, molt
més fort que els tints i els tons que els pugui fins i tot portar en una determinada situació a enfrontar-se violentament, hi ha el fet que tots han mamat de l’“Estado-Español” i han rebut una escolarització i un adoctrinament en tan que “ciudadanos estadoespañoles”. Tota persona que es consideri “ciudadano español” i que
no qüestioni obertament “la unidad de la Patria española”, acabarà inevitablement situant-se en contra que
Catalunya recuperi la llibertat. I aquest posicionament anti-català és enormement facilitat pels actuals líders
‘catalans’ neoindependentistes que bàsicament diuen que “el conflicte és polític”, que “té base econòmica”,
que es desencadena el 2010 degut a la sentència del Tribunal Constitucional retallant l’Estatut d’Autonomia i
que “volem marxar-nos o separar-nos o secessionar-nos”. Entenc que hi hagi molts no-catalans (i alguns
‘catalans’, amb l’autoodi que arrosseguem) que reaccionin dient: “¿Los más ricos quieren tener aún más
dinero y para ello romper España? ¡Que se jodan!”. Tinc la ferma convicció que si nosaltres expliquéssim
que volem recuperar la llibertat que ens va ser arrabassada el 1714 i de nou el 1939, la majoria dels nocatalans que ara reaccionen negativament, passarien a recolzar-os o com a mínim, a respectar-nos.
LA MARCA DE L’OCUPAT ÉS ADOPTAR LA VISIÓ DE L’OCUPANT
Fa un parell d’anys em va impactar fortament la cita de l’historiador romà Tàcit (aproximadament
56-118) “La marca de l’esclau és parlar la llengua del seu amo”, que –entre altres coses més generalsm’ajudà a comprendre perquè encara avui em resulta difícil no passar a parlar en castellà quan m’adono que
la persona amb qui parlo és castellanoparlant.
Doncs bé, he ampliat el contingut de la cita a que “La marca de l’ocupat és adoptar la visió de
l’ocupant”. Això s’expressa en innombrables qüestions. Per exemple, en el fet que gairebé tots els ‘catalans’
avui en dia parlen de “Guerra Civil” quan aquí en dèiem ‘Guerra d’Espanya’ perquè s’era conscient que el
cop militar franquista estava determinat en gran part –si no principalment- per l’objectiu de tornar a sotmetre
Catalunya. I Franco també ho tenia claríssim: les seves tropes s’anomenaven “Ejército de Liberación Nacional” als territoris que guanyaven a la República Española ja que volia la liberación del seu propi país, però
van canviar a “Ejército de Ocupación de Cataluña” quan van travessar l’Ebre el 16 de novembre de 193845, ja
que ocupación implica la incursió en terra estrangera que tenia el seu propi govern: el de la Generalitat de
Catalunya.
I finalment el 26 de febrer de 1939 (a més, sembla confirmat que Franco va retardar uns dies
l’entrada a Barcelona per tal de “lavar la afrenta que para las tropas castellanas” va significar la terrible des-

El dia després d’acabar la “Batalla de l’Ebre”: 115 dies de trampa mortal, molt probablement acordada entre la República Española i Franco, per anihilar la generació més jove de mascles catalans, liquidació reforçada amb la matança de
joves catalans carlins del Terç de Montserrat i també de la “División Azul”. Sembla que hi ha documents que mostren
com “el Miniterio de Asuntos Exteriores” franquista pagava el viatge a joves castellans, lleonesos, extremenys o andalusos a Catalunya ja que entre 50 i 100 mil joves femelles catalanes s’havien quedat sense mascle. Estic buscant documentació (benvinguda!) per treure aquesta actuació criminal en un proper llibre sobre EL GENOCIDI CATALÀ.
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feta soferta a la batalla de Montjuic del 26 de gener de 1641, gairebé 300 anys abans) vam tornar a ser totalment ocupats. I com a tals se’ns va continuar educant.
Tot això reforça una conclusió a la que estic arribant: que (probablement) el principal motiu del cop
militar va ser tornar a sotmetre Catalunya.
Per això des del moment de fer-me conscient de que se m’ha (se’ns ha) inculcat mentalitat de vençut,
lentament –ja que no és fàcil alliberar-se d’un adoctrinament castellà perllongat dotze generacions- he anat
canviant la manera de veure les coses i de situar-me en la realitat, i se’m fa cada dia més insuportable continuar sotmesos als invasors i repressors que porten més de tres segles instal·lats a casa nostra.
Per aquest motiu necessitem construir-aprendre-reforçar una visió nacional catalana cada vegada més
forta i completa que vagi canviant la visió que ens han imposat els vencedors obligant-nos a fer-la nostra.
I ens hem vist tant obligats a fer-la nostra que aguantem el que és literalment inaguantable. Ajudaria
a entendre aquesta trista i greu situació nostra si féssim un canvi de papers. Per això aviat explicaré aviat que
un castellà que de sobte visqués dotze hores tal com vivim els catalans, no ho podria resistir. Senzillament se
li faria absolutament insuportable la brutal anormalitat que a nosaltres, després de 302 anys
d’invasió/ocupació/repressió i amb el costum aprés a cops de “Hay que bombardear Barcelona cada 50 años
para mantener el orden en Cataluña”, se’ns ha forçat a acceptar-ho com a normal...
Personalment, gràcies a En Francisco Elías de Tejada vaig començar a saber de l’existència d’un
Dret, d’unes Constitucions i d’unes Formes de Govern catalans qualitativament diferents dels corresponents
castellans, i d’un poble català que les havia generat al llarg de més de vuit segles gràcies a què també era
qualitativament diferent del poble castellà. Així he anat descobrint un Principat i una Nació Catalana que em
resulten la millor font d’inspiració per actuar ara de manera també qualitativament diferent. Per aquest motiu,
el corol·lari d’aquest llibre és el meu text ‘INSPIRAR-NOS EN EL NOSTRES AVANTPASSATS PER
ACTUAR ADEQUADAMENT ARA’ que es troba abans dels Annexes, pgs............

ASSUMIR CADASCÚ DE NOSALTRES LA RESPONSABILITAT
Estimo que qualsevol persona o grup que canviï la seva mentalitat, que comenci a alliberar-se del
rentat de cervell que ja dura més de 302 anys, que assumeixi la tasca d’obrir camí per a ella i per a qui el faci
seu, que s’entreni en situar-se en la perspectiva que van crear/generar els nostres avantpassats i dels que aquí
comparteixo els elements que he recollit (i que segur són tan sols una petitíssima part dels que hi ha), que
s’estudiï aquest llibre (i d’altres; vegeu la bibliografia), començarà a trobar camps d’aplicació. I de seguida
veuria els avantatges immediats, i en gairebé tots els àmbits, que en resultarien d’aplicar el Dret Català.
A mi em dona força saber que tenim més de mil anys d’una Història apassionant, i anar coneixent el
que érem em permet fer propostes per avui que considero molt més interessants i potents que les que
m’ofereixen els programes de tots els partits actuals, inclosos els que es declaren independentistes i fins i tot
els que es proclamen radicals falsament, ja que no van a les arrels... com aquí faig.
Així, per exemple, i anant de qüestions més generals a aspectes més particulars, avanço –i confio que
professionals, “bons professionals”, ajudaran a aprofundir-ho i a donar-li el contingut, les formes i totes les
referències jurídiques necessàries que caracteritzaven el sistema jurídic catalana i que feia que tingués un
prestigi i un reconeixement europeu i mundial- que:

AMB DRET CATALÀ I APLICANT LES CONSTITUCIONS CATALANES,
LA VIDA DE TOTHOM A CATALUNYA MILLORARÁ MOLTÍSSIM

i per molt que ara sembli impossible:
1) EL PRINCIPAT DE CATALUNYA TORNARÀ A TENIR UNA HISTÒRIA EUROPEA I MUNDIAL MÉS QUE MIL·LENÀRIA.
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Recuperarem els nostres més de mil anys d’existència inclosos els nostres inicials set segles
d’influència qualitativa a Europa i al món com un dels primers (si no el primer) Estat Europeu (ja he explicat
que en forma de NACIÓ-estat), el primer Estat Europeu Constitucional, i l’Estat Europeu més poderós durant segles. I fins hi tot recobrarem els darrers 302 anys on els seus fruits –malgrat l’ocupació castellana- en
tots els camps (és molt immediatament il·lustratiu en el camp esportiu) han sigut sistemàticament espoliats
per “Madrid/Castilla/Estadoespañol”.
2) EL PRINCIPAT DE CATALUNYA RECUPERARÀ LA SEVA AUTÈNTICA HISTÒRIA.
Com ja he apuntat anteriorment (pàg......), l’enorme tasca investigadora de diferents grups (INH,
CCH, CEC, Histocat, Vaca cega, ARHLC, Memorial 1714,...) està fent sortir a la llum que el genocidi multisecular que patim ens va robar la nostra Història i tot el que vam fer, des de la conquesta d’Amèrica fins a
l’autoria catalana d’aproximadament el 80 % de les obres en castellà o signades per castellans que constitueixen l’anomenat “Siglo de Oro Español”. És paradigmàtic el cas del ‘Tirant lo blanc’ que, amb el títol “Tirante el blanco” (què significa aquest títol per un castellanoparlant?), va ser entre 1511 i 1873 una obra en
castellà que el pas de 362 anys ja havia convertit en un “clásico castellano”. Però per a mala sort de la “literatura castellana” i bona sort de la veritat, el 1873 es van trobar a Itàlia tres exemplars en català impresos abans
de 1511. A partir d’aquella troballa, ningú ha pogut continuar dient que “Tirante el Blanco es la magnífica
obra castellana gran antecesora del grandísimo Quijote”46.
3) CATALUNYA SERÀ DE NOU UN ESTAT EUROPEU, I NO UN ‘NOU ESTAT D’EUROPA’.
Sorprèn que l’ANC i altres associacions -i, com a lògica conseqüència, la gran majoria de manifestants independentistes- cridin “Catalunya nou Estat d’Europa!”, contribuint així a amagar la nostra història
mil·lenària i a reforçar la falsedat que Madrid repeteix constantment: que no som una nació i que mai hem
tingut existència pròpia a la Història. En aquest cas, col·locar un humil ‘de’ davant de ‘nou’ restituiria la
veritat històrica: “Catalunya, de nou Estat d’Europa”. Per a quan aquesta senzilla correcció?
4) CATALUNYA NO “MARXARÀ D’ESPAÑA” SINÓ QUE SÓN ELS INVASORS I OCUPANTS
“CASTELLANO/ESTADOESPAÑOLES” ELS QUE HAURAN DE SORTIR DE CATALUNYA.
Sorprèn també la facilitat amb que els partits, associacions, webs,..., i finalment la majoria
d’activistes independentistes assumeixen la terminologia que utilitza Madrid: “separatistas”, “secesionistas”,
“rompedores de siglos de unidad espanyola”, etc. I la confusió d’uns i la complicitat d’altres arriba a extrems
inaudits quan es crida: “Marxem!!!” en lloc d’exigir que se’n vagin els invasors, les seves forces d’ocupació,
el seu “derecho castellano expandido en derecho estadoespañol”, la seva corrupció social que van portar el
1714, i tots els seus deixebles corruptes catalans.
5) EL PODER LEGISLATIU NO SERIA EL NOU DIPOSITARI DE L’ABSOLUTISME QUE ES VA
TREURE AL MONARCA.
En Francesc Maspons i Anglasell assenyala quelcom decisiu que jo no havia trobat enlloc fins arribar
a ell: que els règims constitucionalistes europeus que es consoliden el segle XIX no acaben amb
l’absolutisme sinó que simplement en canvien el subjecte: el traspassen del rei al poder legislatiu, però segueix sent absolutisme. Ho explica de manera lluminosa a l’inici de les “Conclusions” del seu llibre mencionat (pg.,.....). Paga la pena reproduir-ho extensament:
“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.
En el règim jurídic català, la missió del poder legislatiu no és dogmatitzant; no crea el Dret, sinó que
es limita a donar-li forma externa de llei; l’essència del precepte no és d’incumbència seva, ans dels mateixos
Per cert, assenyalo aquí que també “El Quijote” està traduït del català. “La gran obra maestra mundial de la literatura castellana” és en realitat una dura crítica a Castella i als castellans. Però aquest no és el lloc ni el moment de
donar a conèixer les investigacions sobre aquest tema –i sobre moltíssims més- realitzades per l’INH (http://inh.cat/)
i demés grups que he mencionat.
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legislats, que li donen vida per mitjà de l’instrument que té garantit el màxim encert, que és la continuada
aplicació prèvia, en mig de les dificultats i de l’experiència de la vida. I encara, de més a més, la forma és
contractual, la llei és un pacte entre la representació de l’autoritat i la dels governats; ni internament és un
lliure determini de la voluntat del poder, ni externament té les garanties d’una definició, sinó d’un contracte.
Aquests principis ens mostren clarament com la finalitat catalana de la llei no pot consistir en imposar una norma coercitiva, sinó en la molt més noble d’ajudar la memòria a recordar les normes prèviament
concretades per la llibertat d’actuació: la llibertat no en surt minvada, sinó garantida , perquè el seu prohibicionisme no va encaminat a enquadrar l’ús de facultats sinó a fer-ne impossible l’abús, que és la seva deformació.”.
Aquí sorgeix una pregunta clau: després de 302 anys de genocidi, ¿som capaços els ‘catalans’ de reprendre el fil dels nostres avantpassats? Jo estic entre els que afirmem que SÍ, encara que inicialment fóssim
poquíssims. Però si l’esperit, l’actitud, el coneixement, la voluntat,... que aquest enfocament porta arribés a
tots els ‘catalans’, es despertaria la nostra memòria col·lectiva històrica. Considero que una majoria-mésque-qualitativa de ‘catalans’ la reconeixeria en els seu subconscient, la passaria ràpidament al conscient, la
trauria a la llum del dia i la convertiria voluntàriament en motor de la seva existència i de la seva conducta
com membre d’una Catalunya que ara vol recuperar la seva llibertat.
I això és una força indiscutible (qui argumentarà públicament que ens vol seguir mantenint sotmesos
fins a genocidar-nos?) i invencible.
6) NO TÉ SENTIT PARLAR D’“ESTADO DE DERECHO”.
És més: la concepció mateixa d’“Estado de Derecho”, actualment tan emprada pels dirigents tan
d’allà com d’aquí (fins i tot pels que es declaren pro-independència), es anticatalana (i per això deixo
l’expressió en llengua castellana). Caldria encunyar una locució adequada... si és que no existeix ja, i en
aquest cas s’hauria de recobrar. Una possibilitat que proposo mentrestant: “Dret amb Estat”.
A l’“Estado de Derecho” és l’Estat que defineix el Dret (normalment a partir del segle XIX mitjançant l’absolutisme aplicat pel poder legislatiu filtrat d’una forma o altre) i que l’imposa verticalment al conjunt de la població: ESTAT-nació. Aquesta concepció era i és de “Derecho Castellano”.
Pel contrari, al Principat el poble estatuïa la llei mitjançant el costum, i per garantir les llibertats dels
ciutadans davant dels eventuals abusos del poderosos, es dotava d’un estat: érem una NACIÓ-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, de classe, de partit, nacionals, estatals,...)
utilitzen l’aparell de l’Estat per imposar els seus interessos a cada persona, a les nacions sotmeses i al conjunt
de la població. “El Estado de Derecho” acaba amb allò tan equitatiu de “jutjar segons Dret i raó” i es dona
pas a la justícia (democràtica, és clar, faltaria més) dels poderosos...
7) LES CONSTITUCIONS CATALANES S’ACTUALITZARAN (ara es diria “es reformaran”) PERIÒDICAMENT.
Adoptant el que durant segles passava amb les nostres Constitucions Catalanes: es modificaven a
cada Corts que es celebraven on, en la dinàmica d’una concepció consuetudinària del Dret i, per tant, d’unes
lleis que eren la costum escrita, es reflectien els canvis haguts en la pràctica diària del poble després de les
Corts anteriors.
8) A CATALUNYA NO HI HAURIA LLEIS INJUSTES.
Senzillament, suposant que algun ignorant escrivís una llei injusta, cap ciutadà no la compliria ni,
encara menys, els jutges l’aplicarien. Seria com si no existís. Al Principat, també les ordres del Rei injustes
eren ignorades. I així ho ensenyaven i hi educaven les successives Constitucions Catalanes!
9) LA RESPOSTA QUALITATIVA A PP, PSOE, CIUDADANOS, PODEMOS,... ALLÀ, I A TOTS
ELS SEUS REPRESENTANTS I ALIATS AQUÍ, ES MOLT 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/Castilla/Estadoespañol” quan, amenaçants, uns ens
comminen a “cumplir la Constitución Española de 1978”, a “respetar la legislación vigente”, a “complir las
leyes”, etc., i també quan altres, amb actitud inicialment més conciliadora, prometen “reformar la Constitución de 1978” (o encara que prometessin una “Novísima Constitución Federal Española”), sigui:
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«Tot això és “Derecho Castellano” que es pot resumir en “Al amigo, trato de amigo; al enemigo, trato de enemiga; y al indiferente, la legislación vigente”47 i en “El palco del Bernabeu”. 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 han sigut i són il·legals a
Catalunya.
Quan ara marxin definitivament del Principat, no oblidin d’emportar-se totes i cadascuna de les seves
lleis amb les que apliquen el seu “Derecho Castellano/Estadoespañol” que concreta la seva cosmovisió... I
res d’això no té absolutament res a veure amb nosaltres i amb la nostra cosmovisió.
Bon vent i barca nova!’».
10) JUSTÍCIA RÀPIDA.
És interessant i significatiu trobar-se nombroses vegades i en 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 dia 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).
11) A CATALUNYA S’APROFITARIEN TOTS ELS CONEIXEMENTS I TOTES LES CAPACITATS DELS SEUS HABITANTS.
Això seria un altre conseqüència de la pràctica que recull Eiximenis i que he mencionat a la pàgina
........ en relació a demanar consell a tothom per governar adequadament. Aquest APEL·LAR A LES CAPACITATS DE CADASCÚ I DONAR-LIS UN ESPAI I UN RESSÒ COMUNITARIS es traduiria, per exemple, en que
11.1) A CATALUNYA (GAIREBÉ) NO HI HAURIA ATURATS
Senzillament, tothom aportaria les seves competències al millor funcionament de la col·lectivitat i
rebria compensacions –en forma dinerària o altres- en contraprestació. Aquesta manca d’aturats es confirmaria per un altre via: el desenvolupament del capitalisme a Catalunya (del que en alguns aspectes probablement va ser-ne pionera) hagués estat modulat per les dimensions llibertat-responsabilitat-professionalitatrespecte-honradesa-transparència que impregnaven el Principat i que haguessin portar a instaurar moltes
mesures reequilibradores i compensatòries.
Aquestes mesures afegides als conceptes que hem vist de ‘CIUTADANIA - HONOR – POBRESA’
(pàg.....) permeten afirmar que
11.2) A CATALUNYA (GAIREBÉ) NO HI HAURIA POBRES.
En aquesta mateixa línia, es pot arribar a la conclusió que
11.2.1) A CATALUNYA (GAIREBÉ) NO HI HAURIA DROGOADDICTES.
11.2.2) A CATALUNYA (GAIREBÉ) NO HI HAURI ESTAFADORS, TRAMPOSOS, FACECIOSOS,
MENTIDERS, ESCURABUTXAQUES, ETC.
12) A CATALUNYA NO HI HAURIA CORRUPCIÓ SOCIAL, COM NO N’EXISTIA ABANS DE
1714 DEGUT A ESCOLLIR ELS CÀRRECS PER INSACULACIÓ.
D’entrada, l’actuació del poble català i el seu Dret per ell generat, amb l’ambient col·lectiu de llibertat i de respecte personal i comunitari que això creava, feien difícil la corrupció individual. Però a més hi
havia un preventiu eficacíssim contra la corrupció social: l’elecció dels càrrecs per insaculació, que és una
paraula i un mètode que fa quatre anys ni sabia que existien. Vet aquí una aproximació a com funcionava:
Cada elecció sempre era en una data fixa (per exemple, la del Consell de Cent, 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. El
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Joan Fonollosa i Guardiet, Espanya explicada als catalans (pg. 39, 2013, Duxelm, Barcelona).
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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,...). No hi havia cap remuneració per exercir el càrrec. El nom de cada persona considerada qualificada per optar a una determinada responsabilitat (i que complia una sèrie de requisits, com no tenir deutes) era escrit en rodolí en un paper diferent que, doblegat, s’introduïa dins d’un petit
recipient anomenat “cargolí”48 i tots els cargolins s’introduïen dins d’un sac (per això el nom “insaculació”),
una criatura (“la mà innocent”) treia un cargolí, i el nom del paper que estava dins indicava qui era l’escollit
pel càrrec en qüestió. Tot i que la persona escollida podia negar-se, poques vegades passava perquè es considerava que era tan un honor com un deure cap a la comunitat49. La persona escollida havia de retre comptes
del seu patrimoni passant el que s’anomenava la ‘Purga de taula’ tan abans com en acabar el període
d’exercir el càrrec. I, a més, s’havia d’esperar varies eleccions abans de poder de nou ser candidat. Sembla
clar, doncs, que la insaculació era una garantia (gairebé?) 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, necessàriament reduïa encara més les possibilitats de corrupció individual.
Per això afirmo rotundament que a la Nació Catalana NO hi havia corrupció social fins que el 1714
les tropes de Felipe-V-de-Castilla van imposar el mètode castellà: càrrecs vitalicis (és a dir, de per vida) i per
la voluntat del Rei, bé designant-lo a dit o bé posant-lo a subhasta, “al mejor postor”. Sembla clar que així
s’implanta inevitablement la corrupció social i es potencia la corrupció individual. La corrupció ha estat la
forma sistemàtica de governar per part dels “mandamases de Castiilla” i estesa paulatinament a tot Madrid/Castilla/Estadoespañol”. A més, també és la manera de tenir sota control els subcapitostos de Catalunya... o de qualsevol altre part de l‘“Estado-Español”.
I actualment resulta que “Madrid/Castilla/Estadoespañol” està utilitzant “la gran corrupción catalana
de los Pujol, Serra y otros gobernantes catalanes, Millet, el 3%, etc.” contra “el proceso catalán”. La resposta
que donen els actuals dirigents del “procés” és dir-los: “A Madrid i a l’Estado-Español n’hi ha més”. I és
cert, com indiquen diversos estudis al respecte50 o utilitzant com unitat de mesura “un Bárcenas”51. Però
aquesta és una resposta quantitativa. La resposta qualitativa seria: “Callin ja que la corrupció la van portar
Ustedes el 1714. Quan ara se’n vagin, s’emporten les seves lleis i la seva corrupció amb Ustedes. I facin el
favor d’endur-se també tots els seus deixebles catalans –que a fi de comptes tan sols són alumnes de Ustedes- i com més espavilats, més lluny!”.
13) LES ELECCIONS SERAN EN DIES FIXES PRÈVIAMENT ACORDATS I INAMOVIBLES.
Aquesta seria una aplicació parcial immediata dels criteris utilitzats a la insaculació. En efecte, es
donar un avantatge i un arma a qui ja està en el poder el deixar-li a les seves mans que convoqui eleccions el
dia que considera més favorable a la seva estratègia electoral per continuar mantenint-se en el poder. A Suècia i als Estats Units (i suposo que a altres països), les dates són fixes i tothom les coneix “de sempre”.
14) JUAN-CARLOS-I HAGUÉS DEIXAT DE SER REI FA DÈCADES... IMAGINANT QUE HAGUÉS ARRIBAT A SER-HO!
Bé, en realitat ja mai no hagués sigut Rei. Hi ha varies raons: 1) perquè a les darreres Corts celebrades el 1705-1706 es va fer una declaració -que no ha sigut mai canviada- d’inhabilitació perpètua dels Borbó.
Per tant, a Catalunya ni Juan-Carlos-I ni Felipe-VI són reis; 2) perquè des de 1714 a l’ocupada Catalunya
mai s’ha pogut prendre una decisió de manera lliure, en particular una decisió sobre com governar-nos52; 3)

Felipe-V-de-Castilla va manar recollir i destruir tots els cargolins, probablement perquè eren un símbol d’un tret
característic de la llibertat i honradesa 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. Afortunadament, uns quants “cargolins” van sobreviure a la Vall d’Aran...
49
Sembla que durant els 414 dies de setge de Barcelona, sí van haver-hi nombroses renúncies...
50
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/3-vegades-mc3a9s-corrupcic3b3-a-lee-que-a-cat-1pg.pdf
51
Aproximadament, un Bárcenas equival a 47 milions d'euros. Aleshores: el Cas Malaia equival a 51 Bárcenas; els
ERO d'Andalusia, a 43 Bárcenas; un Juan Carlos I equival a 38 Bárcenas; etc. En canvi: el Cas Palau equival a només 0,75 Bárcenas i el Cas Pujol equival en prou feines a 0,08 Bárcenas. Per això comenten a “la Villa y Corte” que
“Esos catalanes son tan honrados, tan ahorradores y tan tacaños, que no sirven ni para ser unos buenos corruptos. ¡Y
eso a pesar que llevamos 302 años reeducándolos utilizando todos los instrumentos del poderoso Estado Español
actuando generosamente en el territorio catalán ocupado desde 1714!”.
52
És ben il·lustratiu d’aquest fet tota la disputa i totes les mobilitzacions que, com a mínim des de 2012, s’estan fent per
poder exercir ‘això’ que s’anomena ‘Dret a decidir’... i que algun dia caldrà aclarir qui i perquè ho va inventar en lloc
del internacionalment establert, estandarditzat i reconegut ‘dret d’autodeterminació’... i, encara més senzill, en lloc del
48
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perquè la seva única font de legitimat fa que, com ja he explicat a la Nota 25, només podia haver-se anomenat “Juan-Carlos-I-por la gracia del dictador Generalísimo Franco”.
Però acceptant com un fet consumat inevitable que ha arribat a ser Su-Majestad-el-Rey-Juan-CarlosI, ja hem vist que el Dret català espera que el ciutadà “tant com pugui s’esforci a obrar virtuosament”, i exigeix 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 Eiximenis 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?’”.
Amb Dret Català, quan hagués durat el regnat de “Su-Majestad-el-Rey-Juan-Carlos-I”? Malgrat la
super-censura que el rodejava permanentment, i la immunitat i la impunitat que li van fabricar els capitostos
de la p-c-M/C/E-E fins i tot després de la seva abdicació, molts dels seus súbdits es van assabentar d’algunes
de les seves actuacions escandaloses més mundanes. Però les menys mundanes eren més greus53.
15) A CATALUNYA NO HI HAURIA DESNONAMENTS.
La llar era sagrada com un temple. Llegiu els Articles 9, 12 i 14 (pàg.......) i ho entendreu. O no...
però aleshores ho debatrem!
16) L'EXALCALDE DE SANTA FE DEL PENEDÈS (378 HABITANTS, ADHERIT A L’AMI) NO
SERIA CONDEMNAT I, PER TANT, NO 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, En MARCEL SURIÀ va
entrar a 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 (Ara, 29 de febrer de 2016): “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”.
fet que tot Estat independent que ha sigut ocupat ha tornat a ser automàticament un Estat independent quan els ocupants
han marxat, sense necessitat de posar res a votació.
53
Així ho ha documentat i denunciat nombroses vegades AMADEO MARTÍNEZ INGLÉS, “coronel del Ejército
diplomado de Estado Mayor, escritor, historiador y profesor militar en la Escuela de Estado Mayor del Ejército español”, que des la mitat dels anys 80 es va dedicar a estudiar i investigar la vida de Juan-Carlos-I tant en el seu àmbit
personal com en el públic i institucional. En un document datat a Alcalá de Henares el 9 d’abril de 2012 i dirigit al
“señor magistrado-juez del JUCINAN 002”, afirma que té “abundantes indicios racionales de la comisión por parte del
monarca español de variados presuntos delitos tales como (por orden cronológico): ‘homicidio imprudente’ o ‘fratricidio premeditado’ (esta disyuntiva nunca la han dilucidado los jueces que deberían haberlo hecho); ‘alta traición a la
nación española’, al haber pactado en secreto en noviembre de 1975 con el Departamento de Estado norteamericano la
entrega unilateral a Marruecos y Mauritania de la antigua provincia española del Sahara Occidental; ‘cobardía ante el
enemigo’, al retirar en esa fecha de manera humillante y sin combatir las fuerzas militares españolas de ese territorio
ostentando la Jefatura Suprema de las FAS; ‘genocidio de la antigua población del Sahara español en grado de colaborador necesario’ (más de tres mil víctimas) al haberla entregado al rey alauí Hassan II totalmente indefensa; ‘golpismo
de Estado’, al haber autorizado a sus militares cortesanos (Armada y Milans del Bosch) la planificación, preparación y
ejecución de la maniobra político-militar desarrollada en España la tarde/noche del 23 de febrero de 1981, conocida
popularmente como ‘la intentona involucionista del 23-F’; ‘terrorismo de Estado’, al tener previo conocimiento, como
comandante en jefe de las FAS, de la guerra sucia que preparaban los servicios secretos militares y de la seguridad del
Estado contra ETA (GAL) y no haber impedido su puesta en marcha; ‘malversación de caudales públicos’ de los denominados ‘fondos reservados’ adscritos a Defensa, presidencia del Gobierno e Interior, al conocer y no desautorizar el
pago a determinada vedette del espectáculo español por las prestaciones sexuales que le había realizado durante más de
quince años y que ella, en 1996, amenazaba con hacerlas públicas a través de documentos audiovisuales de su propiedad; ‘corrupción generalizada’, al recibir durante décadas regalos multimillonarios procedentes tanto del exterior como
de la propia España: yates, fincas de recreo, petrodólares en forma de créditos a fondo perdido…etc, etc; ‘enriquecimiento ilícito’ como consecuencia de todo lo anterior y de oscuros negocios de todo tipo que en los últimos años han trascendido a la opinión pública española a través de libros y documentos nunca desmentidos oficialmente hasta convertir a
su familia en una de las mayores fortunas del mundo (la 134, con 1.790 millones de euros en su haber).”.
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Sense saber-ho, En Surià està explicant de manera molt clara com funciona el “Derecho Castellano/Estadoespañol”. Però com he explicat anteriorment, el Dret Català sí té molt en compte les circumstàncies
“humanes i personals”. I com que el Dret Català jutja “per Dret i raó” i no per “fer complir la llei”, En Marcel ja no hagués sigut condemnat. Per tant, mai s’hauria plantejat demanar si li concedien o no l’indult, i molt
menys s’hagués discutit la seva entrada o no a la presó. I és impensable que intencionadament se li augmentés la condemna tres mesos per tal de poder efectivament tancar-lo...
17) CAP CAS MÉS COM EL DE LA Sra. FERRAGUT.
N’ARTURO, fill únic de la Sra. ISABEL FERRAGUT, es va deixar convèncer pels metges BENJAMIN GUIX MELCIOR i ENRIQUE RUBIO GARCÍA per tractar-se a la Clínica Dexeus la neurosi
obsessiva que tenia (rentar-se sovint les mans) amb radiacions ionitzants. Els hi van cobrar 300.000 pessetes
que van entregar sense rebre’n cap rebut. El 3 de març de 1988, enlloc dels 20 minuts previstos, el van irradiar dues hores llargues condemnant-lo a una mort lenta i sense data fixada. 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 primer de la “justicia estadoespañola” i després internacional. Finalment, va ser ella qui va ser condemnada “por calumniar a los médicos Guix y 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 –i així m’ho ha explicat- que si hagués tingut més fills i se’ls haguessin amenaçat (com es va
amenaçar a la seva mare, a més de acovardir-la a ella mateixa), 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
implica (i de molts més casos que NO s’han atrevit). Amb Dret Català, serien desenes de milers de casos. 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 pors, mals, dolors, injustícies... i morts.
18) SERAN RESPECTATS DES D’UN PRIMER MOMENT ELS INTERESSOS LEGÍTIMS PARTICULARS.
S’acabarà l’abús que significa l’aparentment solidaria expressió de “Derecho CastellanoEstadoespañol”: “el bien común està por encima del bien particular”. Un exemple senzill però significatiu:
no es podrà en nom del “bien común” posar una parada d’una nova línia d’autobús públic a un lloc on una
família porti anys aparcant el seu cotxe particular.
19) NO S’ENTRARIA A LA PRESÓ PER NECESSITAT, PER DONAR DE MENJAR ALS FILLS,
ETC.
Com ja ha sortit anteriorment, el diferent concepte qualitatiu de pobresa i de pobre que deixava ens
mans del jutge la valoració de cada cas concret, faria que els mecanismes compensatoris i equilibradors de la
comunitat catalana proporcionessin a cadascú i a cada família la cobertura col·lectiva adequada a cada cas.
20) CONTRACTES CLARS I SENSE LLETRA PETITA.
La immensa majoria dels actuals contractes (especialment bancaris però no només) serien motiu de
demandar i condemnar als seus redactors, promotors, comercialitzadors, etc.
21) LES OFICINES A L’EXTERIOR CATALANES ES DIRAN “CONSOLAT DE MAR”.
22) CONTRIBUCIONS, NO IMPOSTOS.
23) NOUVINGUTS, NO IMMIGRANTS.
24) S’OBRIRÀ UN DEBAT DE FONS SOBRE LA RAÓ DE SER I LA FUNCIÓ DEL DNI.
Serà una conseqüència de “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 Barce39

lona, 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” (Article 17).
25) CATALUNYA-DE-NOU-ESTAT-D’EUROPA DEMANARÀ INDEMNITZACIONS.
Pels 302 anys d’ocupació militar i d’invasió civil planificada (substitutòria d’un desterrament de tot
el poble català en temps de Franco que finalment no va poder ser executat); per assassinat; per desterrament;
per exili; per tortura; per repressió; per espoliacions en tots els àmbits; per destruccions de patrimoni cultural,
documental, històric, monumental; etc. En una paraula encara tabú: per GENOCIDI. Indemnitzacions a demanar en cada cas a qui correspongui.
Jo mateix busco el camí jurídic per presentar una denúncia i demanar una forta indemnització per
haver nascut pres per l’invasor castellà i pels 72 anys que fa que se’m nega la llibertat de ser català i haver
d’estar limitat a ser només “català”, i també indemnització perquè la meva germana, els meus pares, avis i
dotze generacions d’avantpassats han mort presoners de l’”Estado-Español”. Els meus avantpassats.. i elsw
de tots els demés ‘catalans’.
26)...
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 molt agradable. Es sentiria a
casa seva per tot el territori i, d’una forma o altre, notaria que els problemes que podés tenir, serien amb la
seva pròpia gent, entre catalans o amb nouvinguts (que no immigrants) d’altres nacions però que es comporten amb respecte (no vindrien com a ocupants) i que aprenen la llengua i els costums nadius (enlloc de
menystenir-los per ser dels ocupats).
Es faria conscient que, com a conseqüència de 302 anys d’invasió-ocupació-repressiódesmembració-espoli·de·tot·tipus-etc., l’autoestima dels catalans del 2017 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 ja
s’han convertit en part de la nostre vida diària de poble-sotmès i ja formen part de la decoració de casa nostre.
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 propi Principat i en tota la pròpia Nació Catalana.
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, li resultaria irrespirable la “Comunidad Autonómica de Cataluña,
parte del Reino de España”, i senzillament insuportable la vida diària com a catalans sotmesos. Es preguntaria “Què nassos ha passat aquí?”. I procurant no cridar gaire l’atenció ni dels invasors ni dels seus
col·laboradors autòctons a fi d’evitar ser represaliat, aniria descobrint una Història falsificada que no pot
amagar del tot que el 1714, el poble català, després d’una lluita heroica que commemora tots els 11 de Setembre, va haver de capitular davat “de-unos-sitiadores-que-no-celebran-su-victoria”. Hem de trobar la manera d’obligar a que “Madrid/Castilla/Estado-Español” celebrin l’11 de Setembre ja que aleshores tothom
comprendrà que ens van arrabassar la nostra llibertat el 1714, i tothom entendria que ara volem recuperar-la.
I aquest català lliure que de sobte visqués com nosaltres vivim actualment, reaccionaria. I reaccionaria de manera molt-molt-molt semblant a com reaccionaria un castellà que de sobte visqués com actualment
vivim els catalans. I com que aquesta situació em sembla molt esclaridora, la desenvoluparé a continuació:
I SI ARA UN CASTELLÀ VISQUÉS DE SOBTE 12 HORES COM VIVIM ELS CATALANS?
40

Imagineu-vos un castellà que un dia qualsevol –demà, per exemple- es desperta al seu llit d’una casa
de Madrid i posa la ràdio. Reacció: “Pero, ¿en qué lengua hablan estos?”. Sorprès, gira tot el dial i “¡Ostras!
La mayoría de radios hablan en este lenguaje raro. ¿Qué pasa aquí? Voy a poner la tele. ¡Caramba! Sólo un
par de canales en castellano. Todo el resto, en idiomas extranjeros: reconozco una parte en inglés però la
mayoría usan esta lengua rara, y la utilizan tanto en programas en directo como en el doblaje de películas, en
documentales, etc. ¡Me conectaré a Internet! ¡Jo, pues también aquí! Aunque... sí, algunos programas tienen
la posibilidad de pasarlo a castellano... ¡qué alivio!... aunque, ¡vaya! ya me ha saltado de nuevo a esta lengua
rara puesto que veo que todo està programado poniéndola “por defecto” Voy al quiosco”. Surt al carrer i:
“¡Ahí va!, la mayoria de personas que me cruzo... y las que están sentadas en las terrazas de los bares... y las
que en el paso de cebra esperan el cambio de semáforo... y los adolescentes que van a la escuela o al instituto... ¡la mayoría hablan en esta llengua extranjera! Bueno, menos mal que llegó al quiosco de cada día y...
¡Oh, no! ¡Casi todos los 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 va a passejar a “El Retiro”,
o pren un mitjà de transport, o va a la feina, o s’asseu a descansar, o… s’adona que o són guiris o són gent
que parla aquesta llengua rara. De cop i volta: “¡Qué bien! ¡Por fin aquí éstos hablan en castellano!”. I sí,
s’alegra cada cop que sent que algú o que un grup de persones parlen en la seva llengua. De fet, a mesura que
passen les hores, s’emociona cada cop més quan sent parlar en castellà… sobre tot si són nens. Però el dia
continua i com que decideix afirmar-se, se’n va a renovar el seu DNI (“Documento Nacional de Identidad”)
i... està a punt de tenir un atac de cor: en tota la “Comisaria de Policía Nacional” resulta que no hi ha una sola
paraula en castellà i els policies que l’atenen, li parlen exclusivament “en esta lengua rara”.
I la situació s’agreuja quan decideix distreure’s i se’n va al cinema. O al teatre. O a ballar. O... I es
troba que només a un parell dels locals corresponents hi ha programes en la seva estimada... i, en el cas seu –
és a dir, dels castellans- única... llengua.
I una “cosa” que més el desconcerta és que, dins del que entén, constantment sent que els que parlen
en la llengua rara expliquen “Cuáles son las auténticas prioridades de los castellanos”, i que entre aquestes
prioritats no estan les de parlar la llengua castellana ni tenir un govern ni un estat propis. I l’exaspera escoltar
que sovint es permeten donar-li consells del tipus “Si yo fuera castellano no haría tal cosa A sinó que haría
tal otra cosa B”. I al·lucina quan entén que estan dient “Hay que imponer la enseñanza de esta lengua rara a
todos los niños castellanos, así como la verdadera historia de Castilla”. I...
Es podrien posar moltes més situacions al llarg de NOMÉS 12 hores. Fins i tot quan està mirant un
canal o escoltant una ràdio o veient una pel·lícula en castellà, s’hi insereixen anuncis en aquesta llengua estranya. I caldrà anar incloent més situacions reflectint aquest allau. I fer varies obres en totes les arts possibles per divulgar massivament què li passaria a aquest castellà que de sobte viu 12 hores com vivim els catalanets. Em sembla que es pot resumir així:
Davant de les vivència intenses, impactants i continuades que a aquest castellà li significarien viure
així 12 hores, podria reaccionar de dues maneres principals: o bé replegant-se i tancant-se dins d’ell mateix,
o bé obrint-se i sortint cap a fora. Doncs bé: si aquest castellà reaccionés cap al seu interior: o emmalaltiria
fins a morir, o es tornaria drogoaddicte, o embogiria, o es suïcidaria. I si reaccionava cap a l'exterior: o es
convertiria en terrorista i començaria a matar indiscriminadament, o es faria franctirador per assassinar selectivament els estrangers invasors que se li posessin a tir, o, com a mínim-mínim-mínim-mínim-mínim-mínimmínim-mínim, es faria independentista i lluitaria amb totes les seves forces en tots els àmbits (també el polític i l’econòmic) per recuperar la llibertat. Fort, oi?
Però ara canviem profundament l’escenari: si aquest mateix ‘castellà que un dia qualsevol –avui, per
exemple- es desperta al seu llit d’una casa de Madrid i posa la ràdio” fos fill de pares, i fos net d’avis, i fos
besnét de besavis, i fos descendent en dotzè grau de dotze generacions de castellans que han viscut submergits en aquesta llengua estranya I AMB TOT EL DOMINI EN TOTS ELS ÀMBITS QUE AIXÒ IMPLICA I
L’ACOMPANYA, es comportaria com es comporten la gran majoria de catalans avui en dia. És a dir, acceptant passivament el que és totalment inacceptable: una situació de submissió, d’espoliacions múltiples i, en
realitat, de genocidi d’ell i de tot el seu poble. O sigui que es comportaria com encara es comporta la majoria
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de ‘catalans’ malgrat les grans mobilitzacions dels últims vuit anys54, que demostren que existeix un sentiment generalitzat entre els ‘catalans’ (de família i d’adopció) de que és vital recuperar la llibertat per poder
sobreviure i per tornar a ser catalans, enllaçant amb els nostres més de mil anys d’història. Al no ser això
explicat pels actuals líders ‘catalans’, aquest sentiment no passa a la consciència... ni a la voluntat... ni a
l’acció. Però si s’explica, la situació pot canviar en poques setmanes. I aquest llibre (i els següents) vol contribuir a realitzar aquest gir qualitatiu i alliberador.
EL LLIBRE UTOPIA (THOMAS MORE, 1516) TRACTA DELS CATALANS I DE BARCELONA
Gràcies, en especial a Francisco Elías de Tejada i a Francesc Maspons i Anglasell, per haver-me donat elements decisius per poder canviar de xip mental i permetre’m començar a conèixer el que m’alegro de
compartir aquí: quan amants de la llibertat eren els nostres avantpassats, com d’especials i diferents (sí, ho
repeteixo amb tota objectivitat: diferents) érem els catalans fins 171455!
I encara que em va sorprendre inicialment, a continuació no m’ha sigut difícil d’obrir-me a la probabilitat que explica P.P en el seu article “Utopia parla del poble català” (pg......). Se’ns ha transmès “utopia”
com el mot específic i exclusiu per indicar quelcom que es meravellós i totalment desitjable però que és tan
allunyat de la realitat que es viu, que es veu tan irrealitzable que no pot existir a cap lloc (“u” = no, “topos” =
indret; “utopia”: enlloc). La irrupció d’aquesta paraula amb aquest contingut parteix de la publicació el 1516
del llibre Utopia, obra de l’escriptor anglès Thomas More (1478-1535). Jo l’havia llegit de jove convençut
que era una obra de ficció. Però quan es treuen aquestes ulleres i es comença a mirar el contingut amb ulls
politico-social-històrics, resulta que llibre es refereix als catalans i el seu Principat. Això ho explica l’article
d’En PP, però vull assenyalar aquí: 1) que la força de la censura fa que a començaments del segle XVI –i ja a
finals del XIV, probablement arran de la vinguda al Principat de la “Inquisición castellana” el 1487 de la mà
de Ferran II- s’hagi d’escriure de manera encriptada amb l’esperança que arribarà a una minoria formada i
informada; 2) la societat meravellosa –la catalana- ja té dificultats (extinció de cinc segles de dinastia catalana amb la mort el 1410 de Martí I l’Humà, i entrada d’una suposada dinastia castellana el 1412) i per això
s’està passant de real a utòpica; 3) malgrat les pertorbacions assenyalades més les degudes a la formació
d’una cort de la Monarquia Hispànica cada cop més assentada a Madrid des de 1561, aquesta “societat utòpica” conserva molt del seu contingut fins 1714, i això expressa la força interna del poble català i de les Institucions que va anar generant, incloses una Constitucions actualitzades el 1702-3 amb la formació d’un inèdit
Tribunal de Contrafaccions, sense paral·lel a Europa i preludi dels futurs Tribunals Constitucionals.
EL PRINCIPAT ERA MÉS RES PUBLICA QUE TOTES LES REPÚBLIQUES
Vull assenyalar que si el poble català va generar amb la seva vida diària un Dret, unes Constitucions
i unes Formes de Govern com els que aquí he compartit el poc que en sé, però en tot cas especials, basats en
la llibertat, molt complexos, negociats i socials –l’interès per la res publica presidia l’actuació de (gairebé)
tothom- es 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 i Cristià que va patir dues creuades -contra Pere el Catòlic i contra Pere IV-... a les quals caldria afegir una tercera: la més recent “cruzada” d’En Franco, a la que el Vaticà va donar un suport que mai
no ha rectificat) però cristiana.
El pes genocida de tres segles d’absolutisme i de catolicisme inquisitorial i contrareformista del
“Reino de Castilla” disfressat d’”Estado-Español”, l’anti-espiritualitat de la Modernitat, i mig segle de frenèAgafo com a punt de partida de les actuals grans mobilitzacions la “Consulta sobre la independència de Catalunya”
celebrada a Arenys de Munt el 13 de setembre de 2009, i que va portar en dinou mesos a fer la consulta a 549 municipis
amb una participació potencial de 4.726.000. habitants. Pel contrari, explicar que el punt de partida va ser la gran manifestació de juny del 2010 contra les retallades de l’Estatut, forma part d’una estratègia que porta a tancar el potencial
contingut alliberador de les mobilitzacions del poble català dins del marc autonòmic estadoespañol.
55
Lògicament amb tots els matisos, diferències, ombres,... que calgui incloure en l’espectacular i enlluernadora visió
que se m’està i se’ns està obrint. Aquí estic formulant els trets fonamentals que ens han sigut amagats i gairebé destruïts
pels nostres invasors... i pels que aquí han col·laborat amb ells. Però també una precaució: evitar la tendència que m’he
trobat, lògica però errònia, d’aplicar retrospectivament valors, actituds, criteris, prejudicis,..., que existeixen actualment
però que no existien aleshores.
54
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tica globalització uniformitzadora del planeta (i el curtplacisme -tant cap endarrere com cap endavant- de la
gran majoria de dirigents i líders ‘catalans’ en tots els camps), dificulta re-enllaçar amb el nostre passat... que
com més el vaig coneixent, més esplèndid em sembla.
La creixent importància que s’està donant al paper social de la-vida-i-la-mort, de la-salut-i-lamalaltia 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.
Però, a més, els catalans tenim l’avantatge de poder inspirar-nos en els nostres avantpassats. (veure
pg....)))
Reconstruir el pont dinamitat el 1714 i recuperar el seu esperit lliure i comunitari farà que el canvi
qualitatiu que significa que Catalunya recuperi aviat la llibertat respecte de “Madrid/Castilla/EstadoEspañol” i iniciï la reconstrucció nacional, vagi acompanyat de moltes altres transformacions profundes.
L’OCUPACIÓ CASTELLANA DE 1714
VA SER ACTUALITZADA AMB L’OCUPACIÓ ESTADOESPAÑOLA DE 1939
TOT DEPÈN DE NOSALTRES... SI ASSUMIM LA CONTINUÏTAT DE LA NOSTRA HISTÒRIA.
SI NO, ESTEM DEIXANT QUE ELLS TINGUIN LA FORÇA QUE ENS HAN ROBAT
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 joia –i amb emprenyament- estic descobrint que probablement aquesta
imatge era falsa arreu, i que segur 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 fins aquí 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 fer-ho, a potenciar-ho, a aplicar-ho, a viure-ho, a...
Tenim una magnífica oportunitat per fer-ho. Sens dubte, la millor de 1714 ençà i també de 1939 cap
aquí. Tenim al nostra abast anar més lluny que mai des d’aquelles fatídiques dates, i recuperar de nou la nostra llibertat. 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 destructiu.
I així, agafant força en les nostres trenta generacions d’avantpassats lliures –els homes i dones més
lliures (com a mínim) d’Europa!-, també retrem homenatge a les dotze generacions senceres de catalans que
han mort –i encara segueixen morint cada dia... per ara- preses de “Madrid/Castilla/Estado-Español”.
I, en particular, honorarem als seus membres que han lluitat amb totes les seves forces i capacitats
per destruir els barrots i així aconseguir que Catalunya recuperés la llibertat. Em refereixo als (ja morts i que
quasi no conec però vaig descobrint poc a poc) que els segles XVIII, XIX i primeres dècades del XX van
tenir com a motor de la seva vida el desig que Catalunya tornés a ser un poble/país/nació/estat plenament
lliure. I em refereixo també als afortunadament encara vius independentistes-de-tota-la-vida que van mantenir la flama durant les fosques dècades del franquisme... i també durant les dècades més dissolvents i més
confusionistes de la democràcia i de l’autonomisme.
Seria just que actualment aquests independentistes-de-soca-rel fossin invitats a tot arreu a fer conferències i a impartir cursos on podessin no només transmetre a joves, a no tan joves i al conjunt de catalans la
seva experiència sinó, sobre tot, formular públicament les seves propostes per recuperar ara la llibertat. És un
molt mal símptoma56 que aquests patriotes estiguin actualment tan silenciats com en temps del Generalísimo.
Un altre molt mal símptoma és el que va passar amb la vaga de fam d’En David Raventós indefinida fins que els 72
diputats escollits en candidatures independentistes, fessin una Declaració d’Independència. Començada el 3 de maig de
2016, va ser censurada d’una manera tan absoluta des del dia 4 que només pot correspondre a consignes dictades des del
poder polític-econòmic-mediàtic radicat a Barcelona. A més, va ser truncada el dia 19 ja que dos dies abans En David
va ser ingressat a l’Hospital del Mar contra la seva voluntat i es va veure forçat a deixar la vaga. I va ser represaliada ja
que a continuació En David va ser internat en el Departament de Psiquiatria i sobremedicat amb psicofàrmacs i tractat
56
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La diferència és que aleshores els tancaven a la presó quan hi havia una visita del “Caudillo” i els apallissaven de tant en tant per recordar-los qui manava, i ara ‘només’ estan sent totalment marginats...
Confio siguem capaços de redreçar el rumb. I ho facilitaria impregnar-nos de l’esperit comunitari de
llibertat i d’acció comuna que tenia el poble català. Això passa, en primer lloc, per saber com érem i com
funcionàvem aleshores (i aquest text n’és una aproximació), i a continuació per fer un esforç cada cop més
conscient de treure’ns la influencia que dins nostre han deixat més de 300 anys de sotmetiment. Canviar de
mentalitat de vençut–que-mai-ha-fet-res que se’ns ha inculcat des del naixement a lliure-amb-una-extensarica-i-complexa-història és un camí apassionant facilitat perquè quelcom d’aquell passat està en el subconscient de cadascú com a part d’un poble que té una memòria històrica col·lectiva.
Per acabar, convé tenir clar que L’OBLIGACIÓ de “Madrid/Castilla/Estado-Español” és mantenirnos sotmesos i espoliar-nos en tots els caps fins a genocidar-nos, ja que ells saben molt bé que l’existència de
l’“Estado-Español” i totes les avantatges que en treuen, és fonamenta precisament en la negació del conjunt
del poble català i tota la nostra Història.
LA QÜESTIÓ CLAU: QUINA ÉS LA NOSTRA OBLIGACIÓ?
Per ara, nosaltres col·laborem amb els nostres carcellers quan no veiem –o, pitjor, quan ens neguem
a reconèixer- que ESTEM ENVAITS, que NO SOM LLIURES i que ENS ESTAN CASTELLANITZANT.
En resum: nosaltres ajudem a “Madrid/Castilla/Estado-Español” a silenciar i dissimular que ENS ESTAN
GENOCIDANT.
I sembla molt lògic que NO SIGUIN ELLS ELS QUE 1) acceptin que ens van envair provocant
enormes matances57 i que la nostra terra està ocupada, i se’n vagin; 2) admetin que ens tenen presos, i ens
donin la llibertat; 3) explicitin que per fer-nos “libres e iguales” ens estan castellanitzant, i deixin de fer-ho; i
4) reconeguin que ens estan espoliant en tots els camps i que, per tant, ens estan genocidant, i financin la
nostra re-catalanització.
A nosaltres ens toca reconèixer que estem presos i que ens estan genocidant, reaccionar assumint la
responsabilitat i restablint la continuïtat amb el nostre passat per ARA RECUPERAR LA LLIBERTAT I
IMPEDIR EL GENOCIDI QUE ESTEM PATINT DES D’ABANS DE 1714, explicant aquí i arreu que
aquests són els objectius de les nostres mobilitzacions, i desenvolupant els mitjans (començant pels històrics
i jurídics; els polítics i econòmics en seran una conseqüència) per a assolir-los. Si no ho fem nosaltres, ningú
ho farà en lloc nostre.
Els catalans vam deixar de ser catalans el 1714. És l’hora de tornar a ser-ho. Però, compte!, de tornar
a ser no ‘catalans’ sinó senzillament catalans... de forma que tots els nostres avantpassats es sentin orgullosos
de nosaltres. Així segur que també se’n sentiran d’orgullosos els nostres descendents!!!
PER ACOMIADAR AQUEST LLIBRET, ET CONVIDO ALS QUATRE PROPERS:
***TUPINADA AL REFERÈNDUM DEL 2014 A ESCÒCIA.
***EL GENOCIDI CATALÀ, és a dir, el genocidi contra els catalans i tota la Nació Catalana.
***SOM EL PRIMER ESTAT EUROPEU CONSTITUCIONAL I ESTEM OCUPATS DES DE 1714.
SI ACONSEGUIM QUE L’OCUPANT SE’N VAGI, TORNEM A SER UN ESTAT INDEPENDENT.
***QUINA CATALUNYA LLIURE VOLEM? Evitar que impedir el genocidi ens porti al suïcidi.
Barcelona, .............................. (...............................................) de 2017
Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras
discriminatòriament respecte de la resta d’internats, tots ells per diagnòstic mèdic i no pas per activistes polítics... per la
independència!!! Finalment, va ser alliberat el 18 de juliol. Afortunadament, està superant les seqüeles de tot tipus que
aquest modus de repressió acostumen a deixar, i continua dedicant la seva vida a denunciar “Referèndum es traïció”, a
proposar “Nomes la DUI ens fara lliures”, a reagrupar forces amb un “Estem guanyant!”, i a difondre les seves experiències i propostes en el programa Radio Hadrian a les 16 h. en anglès i les 17 h. en català, a la radio http://www.karadio.co.uk/
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No he trobat cap quantificació –ni aproximada, ni allunyada- de quants catalans hem mort en mans castellanes abans
de 1714 i en mans “estadoespañolas” a partir de 1714. Però molt em temo que uns quants centenars de milers…
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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 castellanització 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-masponsjurista-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-perconc3a8ixer-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! Desconèixerho és conseqüència que se’ns ha esborrat el nostre passat com a poble i com a NACIÓ-estat, i això és part del genocidi.

---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 criaturatreia 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 significant13: “(...) 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 difondreles 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. III. Saber com érem permet entendre que ara estem presos i que ens estan genocidant
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-mc3a1scorrupcic3b3n-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.

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 ocupantnos 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-genocidio3pg.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 funcionàvem 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
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, automàticament 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.
22

“el imperio donde nunca se ponia el sol” era l’imperi (o la federació? o confederació? o Commonwealthavant-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 conseqüència 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, precisamente las más ricas, están descontentas por el trato fiscal y económico que reciben, y por esta insolidaria 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 independentistes, 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 convivència 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 DIGNITAT → (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 → CONTINUÏTAT” no rau pas a Madrid sinó a Barcelona. Els capitostos d’allà i les poblacions que els segueixen, 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 desempallegarnos-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 assolir30

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-aescc3b2cia-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-referc3a8ndums1pg.pdf. A veure si llegint-los, aconseguim comprendre les raons de que aquesta (sembla que important) Comissió sigui tan
desconeguda...

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 septiembre?”. 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 Catalanes, ¿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!

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 descarregar gratuïtament de https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/1878-epc3adlogo-de-los-fueros-de-cataluc3b1acoroleu-i-pella-12pg.pdf.
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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 Constitucions i les lleis que s’estan configurant no poden sinó ser Dret-Castellà-escrit-en-català... això sí, ambretocs-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 dominació"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.

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.
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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 “Constitución 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.
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.
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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- que volem tornar a ser subjecte-vital-nacional-i-internacional, caldrà construir aquesta orientació també jurídicament. I hi ha juristes i entitats jurídiques
suficients, dins de l’actual Generalitat i també fora, per fer rigorosament 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 catalana de
la pràctica de la llibertat i de l’especial capacitat dels juristes catalans per recollir-ho 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/
40

Correspondència: lagotacatalana@gmail.com

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-encatalà adoptades fa pocs anys. ¿No tindria pas el Govern i no tindríem pas el poble de Catalunya molta més força si apliqués/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.

ABANS D’ARA

Institucions catalanes a l’estranger

Maspons i Anglasell (Barcelona, 1872 - Bigues, 1966), a Revista de Catalunya (20-II-1926).
Deia que en dret català i internacional -i no en el castellà- la justícia preval sobre la llei.
FRANCESC MASPONS I ANGLASELL 1926

Peces Històriques Triades Per Josep Maria Casasús Actualitzada el 23/11/2015 00:00

[...] Són principis elementals del dret català, que si una fórmula legal és rebutjada pels legislats,
perd la força d’obligar; que, si, en un cas concret, la seva aplicació consagra una arbitrarietat, hi
esdevé inaplicable; que tota llei és derogada en consolidar-se un costum en contra; que abans és la
justícia que la llei; i que, per tant, la promulgació d’una llei perjudicial i equivocada és una inutilitat
sense transcendència.
[...] Del 1714 als temps presents, han passat més de dos segles, i el 1714 representa el salt brusc al
predomini d’un sistema basat en fonaments precisament contraris a aquests; predomini sostingut, no
sols sense defalliment, sinó amb continuïtat d’esforç per fer-lo surar, pel poder que d’aleshores ençà
ha regit Catalunya, i ajudat, de manera impagable, pel superficialisme del segle dinovè. Es tracta de
fets històrics que es poden enunciar sense entretenir-se a comentar-los; les compilacions legislatives
castellanes, posant-hi al davant la verament monumental de “Las Partidas”, estan basades en
l’afirmació que sols el rei té facultat per fer la llei, i de decidir què ha de dir, i, com no pot ésser
menys, les bases del sistema jurídic que se’n deriva són les contràries de les enunciades; que ningú
no es pot creure en el dret de rebutjar-la; que per sobre l’interès particular del cas judicat hi ha la
intangibilitat de la fórmula legal; que el costum no té cap força sobre ella; i que, equivocada o no, la
llei és llei obligatòria fins que al legislador li plagui canviar-la;
[...] On mena aquest criteri, i quina empremta deixa a l’esperit d’un poble, també ho diuen els
adagis populars, i el més expressiu és, en aquest sentit, el prou conegut de “quien manda, manda”.
[...] Res del que queda dit, però, per natural i planer que sigui, té la força d’evidència dels fets:
[...] avui sostenen vigents, i practiquen solucions nostrades, els Estats precisament dominadors del
comerç mundial i de la indústria. Alguna cosa ensenya que, per iniciativa estrangera, un dels
cabdals organismes de la Societat de les Nacions hagi adoptat el Consolat de Mar com a norma dels
seus treballs de redacció del futur codi internacional marítim.

L’esperit del dret públic català
Francesc Maspons i Anglasell (1872 – 1966)
1932, Editorial Barcino, Barcelona

RESUM DE LES CONSTITUCIONS CATALANES, publicada l’any 1878
al llibre “Los fueros de Catalunya” de Josep Coroleu i Josep Pella

UNA CONSTITUCIÓ CATALANA DE 1878
Resum de les Constitucions Catalanes
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UNA CONSTITUCIÓ CATALANA DE 1878
Us presentem un treball molt interessant. Es tracta d’un resum constitucional de les
Constitucions Catalanes, escrit el 1878.
Sota el títol “Los Fueros de Cataluña”, els juristes Josep Coroleu i Josep Pella i Forgas van
escriure un assaig que recopilava les Constitucions Catalanes de 1283 a 1705 ordenades
com una Constitució nova per capítols temàtics. A més en cada apartat apuntaven, no
només en quina Cort s’havia aprovat, sinó que també s’esplaiaven explicant en quins usos
o en quina jurisprudència basaven la redacció de cada capítol. Podeu trobar el llibre íntegre
al nostre web a http://www.devolucio.cat/constitucions/1878furscat.pdf (826 pàgines).
Segurament aquest resum a ulls d’algú poc coneixedor de la nostra història podrà semblarli antiquat i deixarà de llegir-lo. Tanmateix, no és la lletra el més important d’aquest resum,
sinó l’esperit. La lletra sempre és modificable i adaptable.
Actualment és possible que un petit nucli territorial d’un partit domini la totalitat d’aquest,
i després que aquest partit domini la totalitat de l’Assemblea, i és així com alguns països
han canviat una monarquia absoluta per una Assemblea absolutista, on una minoria d’un
partit d’un territori pot tenir el control absolut de totes les lleis. I li diem democràcia a
l’existència de dos partits amb els mateixos funcionaments interns i externs que
desemboquen en l’exercici del poder quasi absolut, i que per exemple canvien les lleis de
l’ensenyament cada cop que consideren oportú, només pel fet que tenen una majoria
absoluta al Parlament.
En els sistemes d’Usatges (Customs en anglès) és la gent qui crea les lleis a través dels
costums, i després les Corts generalitzen els drets, i finalment el Rei (o el President en el
cas de les repúbliques presidencialistes) és l’encarregat de fer-les complir, és el jutge
màxim. En el cas anglès la Reina no té cap més atribució ja que la de llegir el programa
Se li diu Antic Règim al vell sistema, mentre que per Nou Règim s’entén aquella
organització on el Rei ja només té la representació pública però sense cap poder executiu.
Catalunya va fer aquest canvi en les Corts de 1413, 300 anys abans que molts altres països
europeus sovint considerats pioners.
El Nou Regim creà la divisió de poders: Executiu, Legislatiu i Judicial. Això funciona amb
més o menys èxit a algunes repúbliques occidentals del nord. En el cas espanyol,
l’Executiu té un control ferri dels altres dos poders, creant-se així una dictadura amb
votacions cada quatre anys, però on mentrestant, cada divendres l’Executiu legisla com li
plau.
Si un cop aconseguida la independència ens guiéssim per aquests criteris de Nou Règim, no
estaríem recuperant Catalunya, sinó que estaríem creant una Espanyeta del nord-est amb el

territori actual de les quatre províncies de l’actual Comunitat Autònoma anomenada
Catalunya.
Els legisladors catalans no inventaven noves prohibicions ni obligacions com fan
contínuament els actuals espanyols i europeus, sinó que bevent dels Usatges, dels Costums,
generalitzaven les llibertats a tota la ciutadania. A títol d’exemple algunes d’aquestes
Llibertats, de les quals no gaudim totalment ara, eren la inviolabilitat de la llar, i per tant la
prohibició de detenir cap català a casa seva, o la prohibició d’embargar el contingut d’una
llar, les eines de treball o els medis de transport per part de la hisenda pública. Com
haguessin evolucionat aquestes Constitucions en 300 anys? Això és el que ens hem de
preguntar, i és aquí on hem d’arribar.
En aquest resum constitucional trobareu ben poques obligacions pels ciutadans. Hi
trobareu, per als ciutadans Drets i Llibertats. Trobareu prohibicions, controls i topalls per
als governants i administradors. I és així com hem de fer una Constitució Catalana, bevent
de les antigues Constitucions, modificant el que calgui, i resumint-les com van fer Josep
Coroleu i Josep Pella i Forgas per a facilitar-ne la seva difusió i coneixement. Però sempre
que existeixi un dubte, les Constitucions vàlides han de ser les aprovades
inventades copiant dels espanyols, com si nosaltres mateixos ens féssim una Nova Planta
per a esborrar la pròpia memòria d’un VELL estat amb més de 1000 anys d’existència i
amb una feina constitucional de més de 400 anys.
No sempre és millor el modern respecte de l’antic. I això es fa evident en el cas d’una
Constitució moderna de quatre províncies segregades com una entitat nova. Comptant que
segons les Constitucions Catalanes la Franja i la Catalunya del nord eren part del Principat,
quan Balears i Pitiüses tenien dret a delegats a les Corts Catalanes i quan als valencians
se’ls reconeixia el dret a la nacionalitat catalana, nosaltres no podem crear una cosa nova
privant dels drets als ciutadans de la resta de la Nació Catalana.
Igualment, retornar a les Constitucions Catalanes, al nostre antic estat, ens habilita
d’immediat per a exigir reclamacions dels 300 anys d’ocupació. D’altra manera som
nosaltres qui marxa de casa de la mare Espanya.
Les Constitucions Catalanes eren inderogables sense acord de Corts, i per tant si no estan
en vigor només és degut que els catalans portem 150 anys creient que Espanya algun cop
serà federal i ens reconeixerà els nostres drets nacionals, i és només aquesta amnèsia
col·lectiva el que les té adormides.
DESPERTEM, I REINICIEM el nostre sistema: DEVOLUCIÓ
Miquel Manubens
Associació Recerca Històrica i de la Llibertat Catalana
Patriotes per la Devolució www.devolucio.cat
Podeu consultar el llibre a http://www.devolucio.cat/constitucions/1878furscat.pdf

EN NOM DEL NOSTRE SENYOR
DÉU JESUCRIST
COMENÇA LA CONSTITUCIÓ POLÍTICA
DE CATALUNYA,
Formada d’acord amb els Usatges, Constitucions, Capítols, i
altres Lleis antigues de la Terra que van sancionar les Corts
Catalanes reunides a la ciutat de Barcelona l'any de 1702.
TÍTOL I.
DE LA TERRA CATALANA I ELS CATALANS.
Capítol I.
Article 1
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.
Article 2.
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.
Article 3.
El principat de Catalunya és lliure e independent i per cap concepte pot trencar-se la seva unitat ni alienarse.
Article 4.
El dret d'establir les lleis fonamentals de l'estat competeix al príncep, juntament amb les corts generals, en
les quals resideix la representació de tots els estaments de Catalunya,
Article 5.
Tota autoritat es constitueix i exerceix a Catalunya mitjançant el pacte jurat entre el governant i els
governats, de complir i fer complir al peu de la lletra les constitucions i usatges, al empar de qui estan la
propietat, les llibertats i altres drets dels catalans.

Capítol II
Deures polítics dels catalans.
Article 6.
Són catalans tots els nascuts a Catalunya, encara que de pares no catalans, amb la condició que es trobin
domiciliats en ella.

Article 7.
Tots els catalans estan obligats no solament a obeir les Lleis i respectar les autoritats establertes, en força
del pacte fonamental del dret polític català, sinó també a contribuir en proporció dels seus havers per a les
despeses de l'estat.
Article 8.
Està així mateix obligat tot català a defensar-la Pàtria amb les armes solament dins del territori de
Catalunya, quan sigui convocat per cartes, per missatgers o per una altra manera acostumada.

Capítol III
Dels drets polítics dels catalans, Amb referència a la famílla i la propietat.
Article 9.
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 públic, de violació de la pau i treva o
pertorbació de l'ordre.
Article 10.
Si un delinqüent perseguit pel sometent es refugia a casa catalana o castell, els capitans del sometent
requereixin públicament al cap o administrador de la casa el lliurament del perseguit i en cas de negar- se
allí la presència d'aquest, puguin els capitans més antics, amb homes del sometent que el seu número no
excedeixi de 10, registrar la casa, intervenint entre el requeriment i el registre 12 hores de termini. Cap
individu del sometent no triat pels capitans pot entrar a la casa sota pena d'una multa o 30 dies d'arrest.
Per a la captura d'un delinqüent refugiat en una fortalesa podrà procedir-se al registre per l'oficial
perseguidor, un notari i dos testimonis.
Sigui responsable l’alcaid i castiguis amb la privació del seu ofici si negués l'entrada al tribunal o facilités
la fugida del delinqüent. No siguin perseguits per procés de fautoria, sinó per procediment ordinari, els
habitants en les cases solitàries, o llocs menors de 20 cases del principat si s'han vist obligats a donar menjar
a bandolers i facinerosos,
Article 11.
La casa catalana està exempta d'allotjaments. Quan al poble no existeixin casernes o fortaleses suficients
per als soldats, comissaris o altres empleats, estarà obligat el cap de família a cedir la tercera part de la seva
habitació als soldats, i la meitat als capitans, mes no gratuïtament, sinó mitjançant un dret de posada que
assenyalin de comú acord l’aposentador reial i els regidors de la població.
No està obligat el cap de família a prestar als seus allotjats cap cosa mes que l’habitació.
Article 12.
Els animals domèstics, els instruments de llaurança, i tota sort d'eines per al treball, les armes i 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 perdua perpetua del seu ofici seran
condemnats a l’arbitri de la jurisdicció real .
Article 13.
La propietat és inviolable a Catalunya i ningú, sigui quina sigui la seva condició o estament, podrà ser
despullat sense coneixement de causa de la possessió o quasi possessió d'aquelles coses que tingui,
posseeixi o quasi posseeixi; ningú, ni àdhuc amb just títol, pot expel·lir a una persona de la possessió en què
es trobi sense precedir sentència judicial, sota pena de restitució si la causa és legítima i del doble si

il·legítima. 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.
Article 14.
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.
Article 15.
Respectis la voluntat del testador en la disposició dels béns mobles e immobles que lliurement li pertanyin,
quedant salva la part legitimaria i altres càrregues legals que en ells hi hagués.
Article 16.
La caça i la pesca són lliures a Catalunya.

Capítol IV.
Drets polítics dels catalans amb referència a la llibertat individual.
Article 17.
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.
Article 18.
Ningú a Catalunya pot ser detingut o pres sense mèrits suficients de culpabilitat i solament per mandat escrit
de tribunal competent. Cometre el delicte: presenti-ho en aquest cas immediatament al jutge. 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.
Article 19.
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.
Article 20.
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.
No surti causa alguna de Catalunya ni s'executi sentència de tribunal foraster.
No es pugui sentenciar á un absent si no és reu de lesa majestat,
Les causes de cada vegueria o batllia han de tractar-se en les mateixes vegueria o batllia.
Article 21.
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.

Article 22.
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
Article 23.
Ningú sigui castigat juntament en persona i béns.
Article 24.
Els correus a Catalunya estan sota la salvaguarda del Príncep i no poden ser detinguts. És inviolable la
correspondència.
Article 25.
Cap llei prohibeix a Catalunya la publicació i circulació sense prèvia censura de tota classe d'impresos en
els quals no es tracti dels dogmes religiosos. Ni l'entrada d'obres estrangeres, previ el pagament
dels drets aranzelaris. Ni la llibertat de fundar i tenir establiments d'ensenyament.
Correspon, no obstant això, exclusivament a les Universitats Literàries l'ensenyament del dret civil i
canònic, la medicina i la filosofia, així com el nomenament i investidura dels doctors. Està prohibit
tenir la Bíblia traduïda en idioma vulgar,

Capítol V.
Drets polítics dels catalans amb referència a la ciutadania.
Article 26.
La qualitat de ciutadà català s'adquireix de quatre maneres: Per la filiació, naixent de pares
catalans allà on es trobin. Pel lloc del naixement, si és dins de Catalunya, encara que els pares siguin
estrangers. Pel domicili, després de deu anys de residència al principat. Per carta de naturalesa
donada per les corts, o per privilegi. Per als beneficis de la ciutadania no hi ha distinció entre catalans i
mallorquins.
Article 27.
Per a l'exercici dels drets polítics amb referència a la ciutadania, a més de la qualitat de ciutadà català, es
requereix la de ser major d'edat o cap de família i tenir el seu domicili a Catalunya o Mallorca d'una manera
constant i certa; a falta del citat bastarà la possessió al territori de dominis o baronies.
Article 28.
Solament els catalans nascuts al Principat i no els naturalitzats per privilegi que es trobin en el ple gaudi de
la ciutadania, podran obtenir beneficis i oficis eclesiàstics a Catalunya, i exercir jurisdicció, ofici públic,
ocupació o comandament militar a Catalunya i regne de Mallorca. Exceptuant-se els càrrecs de Canceller i
Vicecanceller del Rei, els quals poden exercir-los els naturals de qualsevol estat de la Corona d'Aragó.
Queden per aquest article exclosos tots els estrangers del govern, les armes i administració de l'estat català.
Siguin nuls i sense cap valor i efecte els actes que executessin els empleats no catalans i castiguen- se
segons dret.
Article 29.
Els catalans poden portar i posseir armes ofensives i defensives de dia i de nit sense cap impediment.
Article 30.
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. La redempció del servei militar, quan és permesa en els casos de convocatòria
general, ha de fer-se en proporció de la posició social de cadascun i no sota un tipus general i uniforme.
Article 31.
La qualitat de ciutadà català es perd:
1r Per sentència en què s’imposi pena aflictiva o infamant, com les de galeres i desterrament a perpetuïtat.
2n Per sentència d'excomunió que no s'hi hagués aixecat transcorregut el període d'un any.
Aquestes penes porten igualment afegides la mort civil del condemnat.

Capítol VI.
Garanties dels drets dels catalans.
Article 32.
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
declarat 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.
Article 33.
Tota infracció de qualsevol de les Constitucions, Usatges, Lleis i Llibertats així generals com a 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.

TÍTOL II
DE LA RELIGIÓ I GOVERN DELS CATALANS.
Capítol primer.
De la religió.
Article 39.
Sent la religió dels catalans la catòlica, apostòlica i romana, no li és lícit a cap laic discutir públicament ni
privadament sobre els seus dogmes.

Capítol segon.
Del govern de Catalunya.
Article 40.
El govern de la nació catalana és una monarquia hereditària i paccionada.
Article 41
La potestat de fer les lleis resideix en les Corts amb el Rei.
Article 42.
La potestat de fer executar-les lleis resideix en el Rei.

Article 43.
La potestat d'aplicar les lleis en les causes civils i criminals resideix en els tribunals establerts per la llei o
per especial privilegi de la Corona.
Article 44.
Quan el Rei, per absència o per malaltia, no pogués atendre l’exercici de la seva autoritat, ho farà en el
seu nom i representació el Lloctinent General, delegat a aquest efecte per la corona, amb arranjament al
que es disposa en les Constitucions de Catalunya amb referència a aquest càrrec.

TÍTOL III.
DE LES CORTS I ELS PARLAMENTS.
Capítol primer.
De la manera de formar-se les Corts.
Article 45.
Les Corts Catalanes són la reunió dels representants de totes les classes socials per tractar amb el Príncep
del bon estat i reformació de la terra.
Article 46.
Tenen el dret personal d'assistència a Corts: pel Braç o estament eclesiàstic: l'arquebisbe de Tarragona i els
bisbes tots de Catalunya, els priors de les ordes militars, dels convents que tinguin capítol i els abats dels
monestirs amb dominis de grandesa: tots els barons o propietaris de feus i homes de paratge, que tinguin 20
anys complerts.
Article 47.
També podran assistir a Corts en cas de ser convocats pel Príncep: els consellers de la Corona, els
Governadors generals, el Virrei, els Almiralls, el Senescal, els veguers i batlles, el Vicecanceller, els
promotors, auditors i jutges de la cúria real.
Fora dels nomenats no podrà assistir a Corts cap empleat.
Article 48.
Si alguna de les persones convocades es trobés justa i legalment privada d'assistir personalment a corts,
podrà fer-se representar per mitjà de procurador idoni de la mateixa classe i condició socials, nascut,
domiciliat o beneficiat a Catalunya.
Solament als individus del Braç militar els serà permès assistir a les sessions en representació de diverses
persones de la seva classe. Els procuradors presentaran poders atorgats en escriptura pública, en la qual
constarà, per jurament del mandant, l'impediment que motivés l’otorgació, la legitimitat de la qual
decidiran el Príncep i les Corts al principiar la legislatura.
Article 49.
Tenen el dret d'assistència a Corts per delegació:
1r els síndics o diputats triats per les ciutats, viles i llocs que constitueixen com a municipis lliures
l'estament real o popular. 2n els síndics triats pels capítols catedralicis.
Article 50.
L'assistència a les Corts és un deure: els convocats que faltessin no estan exempts del compliment de totes
les ordenacions dictades en la legislatura a pesar de la seva contradicció, no podran queixar-se de greuges i
el Príncep no podrà fer-los gràcia d'aquestes penes ni àdhuc amb el consentiment unànime de les Corts.

Article 51.
Per a l'elecció dels síndics o Diputats del Braç real o popular se seguirà el costum o privilegi de cada vila i
en defecte d'això com a regla general, el sistema mixt d'elecció i d’insaculació, nomenant a la sort una
comissió de dotze veïns, els quals juntament amb el consell municipal triaran per majoria i en votació
secreta els síndics o diputats.
Aquests han de ser naturals de la població i tenir en ella el seu domicili.
Per als efectes expressats entenguis que les votacions o sorts son per llars, i per tan solament tenen el dret de
nomenar i ser nomenats els ciutadans caps de família, mes sense distinció d'edats, de professió ni de
fortuna.
Els consells de les viles o una comissió especial fiscalitzaran i dirigiran els actes dels seus diputats i podran
revocar-los els poders en cas de negligència o desobediència greus.

Capítol II.
De la celebració de les corts.
Article 52.
S'ajuntaran les Corts dins de Catalunya cada tres anys el primer diumenge de quaresma, tret que per
necessitat de la terra o per súplica de tota la Generalitat de Catalunya d'una altra manera s'acordés.
Correspon solament al Rei la convocatòria.
Article 53.
No podran reunir-se les corts en lloc menor de dues-centes llars. 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.
Article 54.
En arribar els diputats al punt en el qual hagin de celebrar-se les corts presentaran al protonotari real les
credencials que acreditin el seu caràcter de representants, i la validesa legal dels quals decidirà en començar
la legislatura la comissió d’habilitadors, formada pel Príncep i les Corts d'individus de tots els estaments.
Les sentències d'aquesta comissió són inapel·lables.
Article 55.
A mesura que els diputats vagin aconseguint habilitació prestaran jurament que donaran el seu lleial consell
a les Corts pel bé de Catalunya, que guardaran secret sobre les deliberacions que siguin de caràcter reservat
i no revelaran el que es digui en les corts i pugui redundar en perjudici de les mateixes, que no revelaran cap
cosa que es tracti secretament en elles a persones estranyes, això és, que no siguin del seu braç o admeses a
les deliberacions d'aquest, en aquest cas els exigiran el jurament de guardar el secret, finalment que no
admetran a cap que no hagi prestat aquest jurament.
A més els síndics dels municipis i els procuradors dels absents juraran que abans de revelar als seus
principals el que en secret es tracti en les corts els faran jurar que no comunicaran a ningú el tractat.
Article 56.
Cada braç procedirà al nomenament d'un notari i escrivà per als càrrecs de secretaris. Serà secretari general
de l'assemblea el protonotari del monarca.
Article 57.

El Comte de Barcelona obrirà la legislatura pronunciant o llegint, precisament en llengua catalana, el
discurs del tron i un prelat en nom de l'assemblea o els presidents dels tres braços contestaran al discurs del
tron; advertint que si les Corts son generals de tots els estats confederats i cismarinos aquesta contestació
serà precisament en llengua aragonesa.
En cas de guerra, absència o una altra justa causa podrà obrir la legislatura la real consort, o el príncep
hereu, si les corts aproven la delegació.
Article 58.
Després de la sessió règia els braços deliberaran per separat, formant tres càmeres, i nomenaran cadascun
d'ells, igual que el propi que el rei, els seus delegats per a la comissió general de tractadors.
Els tractadors cuidaran:
1r De posar acord i servir d'intermediaris entre les pretensions del rei i les dels braços.
2n D'iniciar les noves lleis necessàries al ben general de la pàtria, sense perjudici de les proposicions que
qualsevol diputat pot presentar en una de les tres càmeres.
3r De proposar el subsidi que hagi de donar-se a la corona després de discutir la conveniència v causes que
el motivin.
4t De presentar als seus respectius braços les proposicions degudes a la seva iniciativa perquè aquests les
discuteixin i votin.
Article 59.
La discussió de les proposicions serà verbal en cadascuna de les tres càmeres o braços, els qui es
comunicaran les seves resolucions per mitjà d'un diputat intermediari o promovedor triat en cada braç.
Posats d'acord els tres braços presentaran els seus dictàmens o informes parlamentaris escrits i degudament
raonats al rei, llegint-se en sessió general dels tres braços reunits.
En aquestes sessions generals dels tres braços reunits està terminantment prohibit pronunciar discursos i els
vots particulars i les protestes es presentaran per escrit.
Article 60.
Tota dissensió o empat entre els tres braços o entre els diputats d'un mateix braç la jutjarà el Rei fora de
Corts, si fos entre un Braç i ell mateix, el Rei jutjarà aquest litigi, però juntament amb les Corts mitjançant
una comissió d'aquestes.
Article 61.
Per a la redacció de Constitucions i Capítols de Cort es nomenarà una comissió composta de diputats dels
tres braços per iguals parts, la qual es reunirà i deliberarà per separat.
Article 62.
En les votacions s'atendrà a la qualitat dels vots i no a la majoria numèrica.
'
Article 63.
Citarà el Rei als tres Braços per al solemne jurament de les noves lleis, després de la cerimònia de les quals
els Presidents dels Braços presentaran al Rei el capítol del donatiu que les Corts li atorguen estenent-se acta
del mateix.
Article 64.
Tots els documents expedits per les Corts han d'anar segellats i signats pels tres Presidents. La Diputació de
Catalunya guardarà els segells major i menor de les Corts. Els processos o actes generals es guardaran en
l'Arxiu de Barcelona , els de el braç ecleslástic en el del arquebisbat de Tarragona, els del militar en el de la
Diputació i els de el popular en el municipal de Barcelona.

En les votacions s'atendrà a la qualitat dels vots i no a la majoria numèrica.

Capítol III.
De les facultats de les corts.
Article 65.
Correspon a les Corts:
1r La facultat de proposar les lleis, aprovar les presentades pel Rei, suspendre i derogar les establertes.
2n La d’interpretar la legislació quan la interpretació donada pel rei assistit de quatre persones de cada
braç necessités esmena. 3r El dret de rebre del rei i del successor immediat de la corona el jurament de
complir i fer complir els usatges, constitucions i altres lleis de la terra.
4t Intervenir en l'administració de la casa reial i conducta dels consellers de la corona.
Article 66.
No podran imposar-se a Catalunya noves contribucions, serveis i tributs sense consentiment i aprovació de
les corts.
Article 67.
Sense perjudici de les Constitucions, franqueses i llibertats de la terra, per mera i franca liberalitat les Corts
votaran els subsidis que la Corona necessités per sufragar les despeses de guerres o altres urgents
necessitats, sempre oue anessin declarades justes i raonables.
La Diputació General de Catalunya aportarà el donatiu usant del recaptat de l'impost anomenat drets del
general i el producte de l'arrendament de les duanes; si no bastés, nomenaran les Corts una comissió
d’esmerçadors composta de Diputats dels tres Braços amb poders per prendre a préstec la quantitat oferta.
Article 68.
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.
Article 69.
Les corts catalanes no votaran subsidi ni cap donatiu fins que el Rei hagi donat satisfacció dels greuges
inferits al Principat.
Article 70.
No es consideraran greuges:
1r Els actes resultants de l'exercici just i directe de les regalies de la Corona o de les seves prerrogatives.
2n Les sentències errònies o injusts però no les innòcues. 3r La falta de pagament dels deutes
civils que en virtut de contracte entre particulars tinguin el Rei i els seus oficials o empleats.
Article 71.
Per als efectes dels tres anteriors articles s’apuntessin els greuges a un memorial que haurà de presentarse al Rei, nomenant-se de seguida per les Corts el tribunal suprem de provisors de greuges, el qual
assessorat per una comissió de jurisperits tindrà les atribucions i deures següents:
1r Prestar els seus individus laics, jurament i homenatge, i solament jurament els eclesiàstics y escoltar tots
sentència preventiva d'excomunió per assegurar que obraran amb diligència i equitat en el seu càrrec.

2n Celebrar dues sessions diàries en les quals sentiran a les parts interessades i sentenciaran els
processos de greuges. 3r Donar les seves sentències summariament i de pla, segons les lleis de la terra,
abans de llicenciar-se les corts o dins del terme de deu mesos a comptar des del dia de la seva conclusió.
4t Despatxar les seves sentències, provisions i altres actes, francs de segell.
5e No delegar per cap motiu els seus poders.
No intervindran de cap manera en tot el referent al memorial de greuges els consellers i empleats de la
Corona que assistissin per gràcia especial a Corts en virtut de l'article 47.
Article 72.
Les Corts en ple entendran de la nul·litat i reposició de les sentències injustes.
Article 73.
No podrà el Rei canviar el lloc que va assenyalar en la convocatòria per a la reunió de les corts, sense
avisar-ho amb anticipació bastant, ni després de reunides traslladar-les a un altre punt sense exprés
consentiment.
No podrà tampoc el Rei dissoldre les corts mentre no hagin donat per completament acabades les seves
tasques.
Algunes hores després de tancada la legislatura podran continuar les Corts deliberant per ultimar els negocis
que bé els semblessin.

Capítol IV.
Dels parlaments.
Article 74.
El Príncep o el Governador General per causa d'alguna singular necessitat o utilitat del tron o de la cosa
pública si manifesta que vol conferenciar amb els prelats, barons i homes de les ciutats i viles, o part
d'aquests, els pregarà que assisteixin a parlament en lloc determinat dins de Catalunya perquè li prestin
consell o auxili. Entenent-se que no pot reunir-se Parlament sinó per a un cas particular.

TÍTOL IV
DEL GENERAL DE CATALUNYA
Capítol I.
De les facultats del General.
Article 75.
La Generalitat o general de Catalunya és la representació dels tres Braços sense el Rei per sostenir, quan no
estan reunits en Corts el Pacte entre el Príncep i la Nació, i les llibertats de tots els catalans.
Article 76.
Correspon al general de Catalunya:
1r Cuidar que es compleixin i respectin a Catalunya les lleis i costums 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.
2n Arribada notícia als diputats d’una infracció de les llibertats, sortiran ells al cap de tres dies o abans si el
retard ocasionés perjudici a defensar les Constitucions i Usatges, gastant del fons de la Diputació el
necessari.
Tots els habitants al principat poden instar judici d'infracció de les llibertats.

Incorreràn els diputats negligents en les penes dels infractors o pèrdua de salari.
Article 77.
Resolguin-se els judicis de contrafur sense sortir de Catalunya pel Regent de la Cancelleria, els dos
magistrats més antics de l'Audiència, els tres Presidents dels Braços i segueixi's l'actuació aprovada a les
Corts de 1702.
Article 78.
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. I publicant pregons per procedir a la captura dels facinerosos
pertorbadors de l'ordre i lladres existents al territori, segons relació dels seus noms i crims que cada quatre
mesos li comuniquessin l'advocat i promotor Fiscals.
Solament mitjançant bones fiances podran prestar-se al Rei, al primogènit o als seus delegats que desitgin
córrer en cors contra els seus enemics o els de Catalunya, els bucs de l'esquadra, artilleria i pertrets, i això
tal com es trobés. Sense que per prestar-los sigui permesa la reparació o nova compra.
Solament en profit de la Diputació es canviarà o repararà el material de l’esquadra.
Article 79.
Correspon tanmateix 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, ordinaris o extraordinaris, de qualsevol classe que fossin, el jurament d'observar i fer
complir al peu de la lletra les Constitucions i Usatges, fins i tot en el cas que el mateix rei manés el contrari.
Article 80.
Correspon també al General:
La impressió de les Constitucions sancionades en cada legislatura. Guardar els segells de les Corts i
aprovar el donatiu. Pagar els salaris del Canceller, Vicecanceller i magistrats de la Real Audiència.
Gaudir de la franquesa de segell en les provisions reals que per a ell es donessin.
Reparar els edificis de les presons generals.
Article 81.
Finalment correspon al General:
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.
Article 82.
Per a sufragar les despeses que ocasioni el compliment de les anteriors atribucions la Generalitat vendrà
censals, repartirà i cobrarà la contribució de Drets del General i tindrà duanes a les fronteres de França,
Aragó, València i a la costa, amb subjecció a una llei especial.
Ni el Rei, ni la seva família estan exempts del pagament dels impostos de la Diputació.
Treguin-se a pública subhasta cada tres anys i entreguin-se al major licitador l'arrendament de tots els Drets
del General i les Duanes.
El producte dels arrendaments serveixi en garantia i pagament dels interessos dels deutes i censals del
general.
Les Corts fixaran el sobrant que es destini a extingir aquelles i a rebaixar les contribucions. Extinguin-se
amb preferència els censals i deutes estrangers, les de menor quantitat i les mes antigues.

La Generalitat no prengui diners a mes del 5 per cent d'interès.
Article 83.
El General, per a tot el referent a les seves atribucions, lliure i franca
administració dels seus béns, té jurisdicció pròpia civil i criminal i ningú, ni el mateix Rei, pot intervenir en
ella sense permís o instància.
Aquesta jurisdicció s'estén als eclesiàstics i religiosos pel diputat Eclesiàstic com a delegat de la seu
apostòlica.
Cesi aquesta jurisdicció, excepte en el cobrament de contribucions, quan estiguin reunides les Corts.

Capítol II.
De la Diputació del general de Catalunya.
Article 84.
Cada tres anys les Corts nomenaran tres bones i idònias persones, una de cada estament per a Diputats de la
Generalitat i altres tres d'igual procedència i qualitat per a Oïdors de comptes. Aquestes sis persones
constitueixen la Diputació General i resideixen a Barcelona o en un altre lloc si ho creuen convenient.
Hi haurà també diputats locals en les altres viles i ciutats de la Nació.
Article 85.
Correspon als Diputats i Oïdors del General l'exercici de les atribucions d'aquest, en quin càrrec són
inviolables.
Article 86.
Els tres diputats de la Generalitat tenen les facultats i deures administratius següents:
1r La de renunciar al seu càrrec.
2n Prestar jurament i homenatge en la forma establerta al entrar en la Diputació.
3r Administrar els béns de la Generalitat, sense prestar-los, donar-los ni transferir-los per cap concepte a
persona alguna sense acord de les Corts o Parlament general de la Nació.
4t Cobrar un salari fixat per les Corts i assegurar l'import de tres anys del mateix amb bones i complertes
fiances per estar a les penes al fet que es fessin creditors.
5é No pactar deute algun per la Generalitat ni prorrogar el pagament per més temps que el del Trienni del
seu càrrec.
6é Assistir diàriament al consistori, no absentant-se sense prèvia llicència de la Diputació.
7é Donar a pública subhasta totes les obres que hagin de fer-se en el Palau de la Diputació o en les
Drassanes el cost de les quals no excedeixi de 100 lliures i no gastar en festes ni banquets sinó la quantitat
assenyalada.
8é No poder triar-se mútuament ni cobrar salari per anar d'ambaixada i comissions fora de Barcelona a no
ser per a la defensa de les Constitucions i llibertats de la terra o coronacions Reals celebrades de ça mar.
9é Inquirir sobre l’administració dels diputats anteriors i executar justícia a ells amb consell d'advocats.
10é Presentar els seus comptes dins el termini de quinze dies acabada la seva diputació.
11é Nomenar, destituir i vigilar als empleats de la Diputació, no admetent renúncies d'empleats deutors fins
a haver pagat. Les ocupacions no vendibles no es donin per diners.
12é No interessar en l'arrendament dels Drets del general. 13é Suplir l'absència dels oïdors.
14é No poder ser reelegits durant els 12 anys següents al final del seu càrrec.
Finalment els diputats de la Generalitat tenen lloc preferent en les cerimònies i festes públiques i no reben
documents sinó en forma de súplica.
Article 87.
Les facultats dels Oïdors de comptes son les mateixes dels diputats mes les següents especials:

1r Sentir, examinar, aprovar o reprovar tots els comptes dels diputats i dels administradors comissionats per
la diputació.
2n Rebre consell o auxili dels diputats en el compliment del seu càrrec.
3r Suplir als diputats absents.
4t Visitar cada tres mesos el banc de Barcelona per veure si la comptabilitat de la Diputació concorda amb
el compte del dipòsit.
Article 88.
No siguin triats Diputats o Oïdors de la Generalitat: 1 Dos parents per consanguinitat o afinitat.
2 Els que no siguin catalans.
3 Els oficials o empleats reals o del Sant Ofici. 4 Els deutors de la Generalitat.
5 Els que en algun temps haguessin torbat la jurisdicció dels diputats impetrant o aconseguint per fur
especial sostreure's d'ella.
Article 89.
Les resolucions del Consistori de diputats i oïdors es prendran per majoria de la meitat mes un dels vots.
El diputat eclesiàstic com a President signarà les comunicacions i aquestes es posaran en nom de tots els
diputats.
Els lliuraments dirigits al banc hauran d'anar signats de puny propi i amb el segell de l'anell de cadascun
dels tres diputats.
Article 90.
Els diputats i oïdors, en concloure el seu càrrec triaran per a la propera diputació, els diputats locals a les
ciutats i viles que més convingués per a l’administració de la Generalitat. Siguin aquests només dels
estaments militar i popular de bon nom i fama i tinguin els següents drets i deures:
1r Cuidar de l'exacte compliment i defensa de les lleis de la terra com els diputats generals.
2n Fer pregonar la subhasta de l'arrendament triennal de les contribucions i duanes.
3r Residir a la ciutat, vila o lloc per al qual siguin nomenats.
4t No poder ser reelegits en els tres anys següents al seu càrrec.
5é Rendir comptes de la seva administració, sota pena del seu salari i dins de dos mesos en acabar el seu
càrrec, als Diputats Generals i Oïdors.
6° Cobrar les penes dels defraudadors de duanes en el seu respectiu lloc sense fer gràcia ni dispensa alguna i
vendre els gèneres confiscats, la valoració dels quals faran i també la de tots els que passin per duana en cas
de no conformar-se els interessats amb la feta pels arrendataris.
A més les facultats i deures 1', 2, 4 i 12 dels diputats generals i oïdors.
Article 91.
Hi haurà en la Diputació les ocupacions amb el salari fix que determinin les Corts i no cap altre.
Article 92.
Tots els empleats de la Diputació tenen les mateixes prerrogatives que els de la Corona.
Article 93.
Les culpes i excessos dels diputats generals i locals, dels oïdors i dels empleats subalterns de la diputació ,
coneguin-se al finir la seva administració per judici de vista públic per un jurat de nou persones de cada
estament, tretes a sort, les quals assistides de dos assessors, un d'ells advocat fiscal, i un escrivà incoïn els
processos i sentenciïn dins de nou mesos.
Article 94.
Sempre que estiguessin en perill les llibertats de la terra convoquin- se els diputats per mitjà de públics
pregons o despatxos als individus dels braços o estats generals de Catalunya, Rosselló, Cerdanya i
sempre que es necessités consell o ajut prenguis dels individus dels tres estaments que immediatament
puguin reunir sigui quin sigui el seu nombre.

Aquestes són les Ordenacions i Capítols que les Corts van sancionar per al bon règim i govern de la
Generalitat i compleixi's en tal manera que en el seu dany i perjudici i dels seus béns no atorguin els notaris
escriptures sota pena de privació del seu ofici.

TÍTOL V
DE LES UNIVERSITATS O MUNICIPIS
Article 95.
Les Universitats o Municipis que en virtut de privilegi atorgat per la Corona a la seva fundació, o per haver
redimit la seva dependència del senyoriu feudal estan sota la immediata jurisdicció del rei, formen
l'estament real o popular de Catalunya.
Article 96.
Solament aquestes Universitats tenen el dret de nomenar Síndics que les representin en les Corts i
Parlaments, conforme al preceptuat en el títol III.
Article 97.
Per al seu règim, govern i administració local, hauran de temperar-se aquestes Universitats al que es disposa
en els Privilegis que respectivament els hagi atorgat la Corona i als preceptes continguts en les
Constitucions de Catalunya i en el Dret comú.
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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, sanitat, 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 considerat 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 procediment 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

‘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 19312015, 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.
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.
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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.
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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 successors. Queda clar, doncs, que el títol ALS CATALANS TAMBÉ LA CORRUPCIÓ ENS VA SER IMPOSADA 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-aEspanya.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 “Castilla/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’“EstadoEspañol” 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/CCNinfografia_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.

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 “ciudadanos 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
https://lagotacatalana.wordpress.com/

LA GOTA CATALANA

Una raó qualitativa més per a 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, censura, pressió, falsificació de
fets i de personatges i famílies, edicions fictícies fetes per a escriure “la Història”, retoc de pintures i de
mapes, apropiació de símbols i banderes, tortura, etc., que es va anar aplicant a les obres, autors i fets del
moment (la primera llei de censura detectada és de 1502), 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), 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”.
P. ex.:
*“Erasmo de Rotterdam” era Ferran Colom, fill de Cristòfor Colom amb la seva segona muller, la princesa
Felipa de Coïmbra
*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 té que anar acompanyada de la tergiversació de tot el seu entorn,
i que l’apropiació d’una empresa tan influent com “el descubrimiento de América” té que 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
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4 de juliol de 1776

Declaració d’Independència dels EUA
01 juliol 2014

Miquel Manubens

A continuació, el text de la Declaració d’Independència dels Estats Units d’Amèrica.
Només hem canviat Gran Bretanya per Espanya, Amèrica per Catalunya, i colònies per
províncies. Es un text del 4 de juliol de 1776, però es bastant actual en el nostre cas.
Quan en el curs dels esdeveniments humans es fa necessari per a un poble dissoldre els vincles
que l’han lligat a un altre i prendre entre les nacions de la terra el lloc separat i igual que les
lleis de la naturalesa i el Déu d’aquesta naturalesa li donen dret, un just respecte al judici de la
humanitat exigeix que es declarin les causes que l’impulsen a la separació.
Sostenim com a evidents aquestes veritats: que tots els homes són creats iguals; que són dotats
pel seu Creador de CERTS DRETS INALIENABLES; QUE ENTRE AQUESTS DRETS
HI HA EL DRET A LA VIDA, A LA LLIBERTAT I A LA RECERCA DE LA
FELICITAT; que per garantir aquests drets s’institueixen entre els homes els governs, els

quals obtenen els seus poders legítims del consentiment dels governats; que quan s’esdevingui
que una forma de govern es faci destructora d’aquests principis, el poble té dret a
reformar-la o abolir-la i instituir un nou govern que es fonamenti en els esmentats
principis, tot organitzant els seus poders de la forma que segons el seu judici ofereixi les
més grans possibilitats d’aconseguir la seva seguretat i felicitat.
La prudència, és clar, aconsellarà que no es canviï per motius lleus i transitoris governs
establerts d’antic; i, en efecte, l’experiència ha demostrat que la humanitat està més disposada a
patir, mentre els mals siguin tolerables, que a fer justícia abolint les formes a que està
acostumada. Però quan una llarga sèrie d’abusos i usurpacions, dirigida invariablement al
mateix objectiu, demostra el designi de sotmetre al poble a un despotisme absolut, és el
seu dret, és el seu deure, derrocar aquest govern i establir nous resguards per la seva
futura seguretat.
Tal ha estat el sofriment d’aquestes “provincies”; tal és ara la necessitat que les obliga a
reformar el seu anterior sistema de govern. La història de l’actual Regne d’Espanya és una
història de repetits greuges i usurpacions, encaminats tots ells cap a l’establiment d’una tirania
absoluta sobre aquestes “provincies”. Per provar això, sotmetem els fets al judici d’un món
imparcial.
(…)
En cada etapa d’aquestes opressions, hem demanat justícia en els termes més humils: a les
nostres repetides peticions se’ns ha contestat només amb repetits greuges. Un Príncep, el
caràcter del qual, queda assenyalat en cadascun dels actes que defineixen a un tirà, no és digne
de ser el governant d’un poble lliure.
Tampoc hem deixat de dirigir-nos als nostres germans espanyols. Els hem previngut de
temps en temps, de les temptatives del seu poder legislatiu per englobar-nos en una
jurisdicció injustificable. Els hem recordat les circumstàncies de la nostra nacionalitat i
raure on som. Hem apel·lat al seu innat sentit de justícia i magnanimitat, i els hem
conjurat, pels vincles del nostre parentesc a repudiar aquestes usurpacions, les quals
interrompran inevitablement les nostres relacions i correspondència. També ells han estat
sords a la veu de la justícia i de la consanguinitat.
Hem, doncs, de convenir en la necessitat que estableix la nostra separació i considerar-los, com
considerem les altres col·lectivitats humanes: enemics en la guerra i amics en la pau.
Per tant, els Representants dels Estats Units de Catalunya, convocats en Corts Generals,
apel·lant al Jutge Suprem del món per la rectitud de les nostres intencions, en nom i per la
l’autoritat del bon poble d’aquestes abans “provincies”, solemnement fem públic i declarem:
Que aquestes Nacions Unides, són, i han de ser per dret, Estats Lliures i Independents; que
queden lliures de tota lleialtat a la Corona Espanyola, i que tota vinculació política entre elles i
l’Estat d’Espanya queda i ha de quedar totalment dissolta; i que, com Estats Lliures o
Independents, tenen ple dret per fer la guerra, concertar la pau, concertar aliances, establir el
comerç i efectuar els actes i providències a que tenen dret els Estats Independents.
I en suport d’aquesta Declaració, amb absoluta confiança en al protecció de la Divina
Providència, hi invertim la nostra vida, la nostra hisenda i el nostre sagrat honor.
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Les Constitucions catalanes
«I si en comptes de redactar una constitució recuperem i actualitzem
la tradició constitucional catalana suprimida el 1714?»
Germà Capdevila | 27/10/2015 a les 00:00h
De la jornada històrica d'ahir, amb la posada en marxa del nou Parlament, hi ha
un detall que em va cridar especialment l'atenció. Va ser aquell moment en què la nova
presidenta Forcadell va aixecar la reproducció de la portada de la compilació de les
Constitucions catalanes del segle XVI. Un fet d'un alt poder simbòlic, que recorda que
som un país amb una voluntat de ser que es remunta a molts segles enrere, amb un
ordenament jurídic propi que es va anar desenvolupant des de les Assemblees de Pau i
Treva al segle XI i es va veure estroncat a partir del decret de Nova Planta.
L'oportunitat de fer un país nou ens obliga a fer un esforç per evitar errors propis
i aliens del passat. Potser no seria una mala opció abandonar la idea de redactar una
constitució rígida que repliqui el patró espanyol, que d'antuvi ens sembla el més natural
(una Carta Magna com a Espanya, França o Itàlia), i recuperar la tradició jurídica
catalana de les Constitucions, més semblant al model britànic, sense una constitució
única codificada, però amb un conjunt de normes de rang superior –les Constitucions–
que són flexibles i es van adaptant i modificant amb l'evolució de la societat.
De fet, és el que els catalans hem fet sempre fins a la conquesta borbònica, que va
esborrar l'ordenament jurídic propi per imposar un de nou de matriu castellana. L'any
2005, l'enyorat Francesc Ferrer i Gironès escrivia que "no endebades els catalans varen
ser els primer d'Europa a organitzar la Pau i Treva per mantenir la seguretat, els primers
europeus a tenir Parlament (abans que el de Westminster); els catalans, segons tots els
autors, són els primers a aportar a la civilització europea la llibertat, els catalans són els
primers d'Europa a organitzar un sindicat de pagesos, els catalans mai no van tenir un
rei absolut, era un príncep paccionat, la nissaga catalana no era hereditària, etc. Tots
aquests principis s'incorporen a les Constitucions de Catalunya. I aquestes relacions de
poder entre la "sobirania" i els "ciutadans" tan vàlides eren al segle XVIII com ara, atès
que el concepte de llibertat no ha variat gens, quan es tracta de valorar les relacions
entre el "poder" i el "ciutadà".
A més a més, la recuperació i actualització de les Constitucions catalanes oferiria un
missatge molt potent al món. Establiríem una relació de continuïtat amb l'Estat català
suprimit el 1714 i recuperaríem unes normes fonamentals gairebé mil·lenàries (algunes
de ben vigents, com les que estableixen del dret de reparació o la sobirania de la llei),
que demostrarien que l'autogovern i la sobirania de Catalunya no són un caprici
producte de la crisi o del maltractament fiscal o cultural, sinó un dret inalienable amb
arrels que s'endinsen en la història mateixa d'Europa.
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Manipular un salmó en circumstàncies sospitoses
«Les Constitucions Catalanes haurien de recuperar-se
en una Catalunya independent, per mostrar al món
una tradició política i jurídica secular anterior fins i tot a la britànica»
Germà Capdevila | 17/12/2015
A la Gran Bretanya és il·legal "manipular un salmó en circumstàncies sospitoses", segons estableix textualment una llei. L'ordenament jurídic britànic és una acumulació voluminosa de més de set
segles ininterromputs, a partir de la carta magna signada a contracor pel rei Joan sense Terra.
Per això existeix una comissió oficial, l'única missió de la qual és examinar la legislació per depurar
i eliminar lleis que ja han perdut la seva utilitat. Una norma del segle XIV, per exemple, declara que tota
balena o esturió trobat a les costes britànica automàticament passa a ser propietat de la Corona. El 2004,
la reina va declinar fer-se amb un esturió capturat a la badia de Swansea, que va anar a parar al Museu
d'Història Natural. Altres lleis curioses declaren il·legal parar un taxi al carrer si hom té la pesta negra, o
disparar un canó a menys de 300 metres d'una casa habitada. També és delicte muntar un cavall en estat
d'ebrietat i des de 1313 és punible entrar al Parlament amb armadura.
Catalunya pot exhibir una tradició jurídica i legislativa fins i tot més antiga que la britànica, a
partir de les normes emanades de les Assemblees de Pau i Treva i el sistema paccionat que se'n va derivar, amb l'avantatge addicional que aquí les lleis es compilaven en Constitucions ben ordenades. Igual
que en el cas britànic, hi ha Constitucions Catalanes que ja no tindria sentit aplicar, però alhora hi ha
lleis fonamentals que la futura República Catalana hauria de recuperar per mostrar al món que la nostra
vocació democràtica és de les més antigues i arrelades del continent.
"Si d'aquí en avant, per algun empleiat publich fos fet dany ó perjudici á quelcun ciutadà de Catalunya será immediatament reparat" ordena una llei emanada de les Corts celebrades a Montsó el 1289.
La propietat privada quedava protegida a Catalunya per les Corts de Barcelona de 1283: "Ni el Rei ni els
seus Oficials poden despullar á algú de quelcuna cosa que posseeixi sense coneixement de causa i ferma sentencia donada". Moltes dècades abans de la Carta Magna anglesa, les Assemblees de Pau i Treva
havien establert que "la llar catalana és inviolable".
Fóra bo que el sistema jurídic de la nova República restablís la vigència de les Constitucions Catalanes, truncades per la conquesta borbònica. Demostraríem al món que no som un país nou, sinó que
tornem a ocupar el lloc que ens correspon entre les nacions europees. Com en el cas britànic, ja establirem una comissió per depurar les Constitucions que ja ho són aplicables, però exhibiríem amb orgull un
sistema legal mil·lenari.

COMENTARIS
Benvinguda la reivindicació
Anònim, 17/12/2015 a les 01:15
Totalment d'acord, i és que tres segles d'esclavatge ens han fet molt de mal i molt d'autoodi,
cada cop que reivindico, això mateix, em surten amb tota mena de desqualificacions i de ser un essencialista il·luminat i que tot allò ja és història i que no podem anar amb constitucions antigues.
Però en veritat penso que és la millor manera per fer entendre (i ho saben) a nivell internacional,
que nosaltres no som res de nou, que restablim un país que va ser ocupat (i per tant som colònia) i a més
això ens donaria un avantatge a l'hora de negociar passius i actius amb l'estat espanyol, si no ens trobarem
que haurem de pagar per coses que eren nostres i ara son de titularitat estatal, però que van ser expropiades i espoliades i no pas comprades.

Amb l'avantatge que no quedaríem encotillats en unes constitucions ( que ja veurem com sortiran)
que les mostres que circulen, semblen més fetes per agradar als demés que pensant en nosaltres, com si
anisem demanat si podem ser lliures, en lloc de ser unes constitucions que ens refermin, tal com eren les
antigues, que a més de marcar el corpus jurídic, marcava la nostra voluntat de ser.
Molt be, ja va sent hora que des de els mitjans, és faci per obrir aquest debat
Totalment d'acord!
Oriol de Mollerussa, 17/12/2015 a les 07:37
Ho subscric al cent per cent.
així es: Consulteu Constituïnt.cat
Anònim, 17/12/2015 a les 08:08
La nova constitució catalana arriba
Visca la República!
Recolzo la proposta
Anònim, 17/12/2015 a les 08:23
Recolzo totalment la proposta. De fet, no aprofitar aquest trumfo seria de rucs.
Només una cosa.
Pere sense por, 17/12/2015 a les 09:55
VISCACATALUNYALLIURE!!!
Ara i sempre!
M´hi apunto
Anònim, 17/12/2015 a les 11:57
Una Constitució arrelada a les nostres tradicions, adequada al nostre temps. Fem-la ja amb una
llei electoral que la possibiliti i la faci popular a la gent, per damunt dels actuals partits, doncs si deixem a
ells com a árbits, no la farem i si la fem la farem traint la nostra tradició
Exacte
Miquel Soler, 17/12/2015 a les 12:01
Sí, senyor, totalment d'acord. Llàstima que tants segles sota domini castellà/espanyol han creat
una sèrie de complexos estúpids. A banda d'això, hauria de ser clar per a tothom que primer cal proclamar
la independència, abans de votar una proposta constitucional. No pots tenir una constitució sino ets un
estat independent. I també hauria de quedar clar que una cosa és el referèndum d'independència i una altra
molt diferent el referèndum per a aprovar -o no!- la proposta de constitució. Fusionar les dues coses és
una estupidesa i una pressa de pèl. A més a més, per a aspirar al reconeixement internacional el que val és
un referèndum d'independència. Que votem o no una constitució se'ls refot.
BEN D'ACORD
Carles V, 17/12/2015 a les 12:31
Magnífica proposta. 100% d'acord. No, 110% d'acord!
Reitero
Anònim, 17/12/2015 a les 12:39
Ja ho vaig dir en un altre article on comentaves això i ara t'ho repeteixo. Totalment d'acord.
No recordo si ja ho vaig dir però mantinc que la Constitució dels EUA va rebre aquest nom i no
Carta Magna, com li correspondria per tradició anglosaxona, perquè els pares de la pàtria van prendre el
nom de les Constitucions Catalanes, únic ordenament jurídic que rebia aquesta denominació en aquella
època. Pensem, a més, que en el moment de la seva promulgació, 1789, feia tan sols 73 anys que havia
sigut derogada la nostra.
No és constituïnt.cat
Josep de Capmany, 17/12/2015 a les 13:22
És CONSTITUCIO.CAT

Aplicar les Constitucions de 1714 ja que són vigents
Lluís Botinas, 17/12/2015 a les 15:49
ULL! 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/2015/09/1878epc3adlogo-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
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.
Tornar a les Constitucions de l'avior, no. La Constitució de l'Estat català independent, sí!
Blai, 17/12/2015 a les 17:50
Les Constitucions, les llibertats, els furs, els privilegis eren els noms de l'autonomia que ens quedà quan vam perdre la independència-sobirania el 1479. Però tan bon punt la recuperem, ja no caldran les
Constitucions de la vellúria, car tindrem LA Constitució de l'Estat nacional català independent i republicà.
La independència és el fruit d'una secessió reeixida.
No a les terceres vies. No a la "devolució" confederadora, no a la interdependència, no als falsos
estats, no a l'estat "lliure" (autònom), no a la sobirania "compartida" perquè fóra fiscalitzada i intervinguda.
Catalunya va ser un Estat independent fins el 10 de setembre de 1714. I volem RECUPERAR LA
LLIBERTAT
Lluís Botinas, 18/12/2015 a les 11:55
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 “Monarquía Compuesta” 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 del genocidio”; 7) es tracta de RECUPERAR LA LLIBERTAT, i la independència és un mitjà per a aconseguirho; 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.
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Què cal saber del dret català
302 anys d’imbuir-nos el “Derecho Castellano” com si fos l’únic existent
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L’accés a la terra
Camins de mar i de terra
Nació Catalana - Relació entre catalans, valencians, mallorquins i aragonesos
Inviolabilitats - Prevenció d’abusos
Càstigs - Fiances – Presons
Relació amb les dinasties Catalana, Trastàmara, Austríaca i Borbònica
El Tribunal de Contrafaccions (1702-1713)
Una o dues justícies? Dret Català!!!
Les Constitucions Catalanes són vigents
El més semblant a un “Espanyol A” és un “Espanyol anti-A”
La marca de l’ocupat és fer seva la visió de l’ocupant
Assumir cadascú de nosaltres la responsabilitat
Amb Dret Català i aplicant les Constitucions Catalanes:
1)
2)
3)
4)

el Principat de Catalunya tornarà a tenir una història més que mil·lenària.
el Principat de Catalunya recuperarà la seva autèntica història.
Catalunya serà de nou un estat europeu, i no un ‘nou estat d’Europa’.
Catalunya no ‘marxarà d’Espanya’ sinó que són els invasors i ocupants “castellano/estadoespañoles”
els que hauran de sortir de Catalunya.
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el poder legislatiu no seria el nou dipositari de l’absolutisme que es va treure al monarca.
no té sentit parlar d’“Estado de Derecho”.
les Constitucions Catalanes s’actualitzaran (ara es diria “es reformaran”) periòdicament.
a Catalunya no hi hauria lleis injustes.
la resposta qualitativa allà a PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos,..., i a tots els seus representants i aliats
aquí, es molt senzilla.
10) la justícia seria ràpida.
11) a Catalunya s’aprofitarien tots els coneixements i totes les capacitats dels seus habitants.
11.1) a Catalunya (gairebé) no hi hauria aturats
11.2) a Catalunya (gairebé) no hi hauria pobres.
11.3) a Catalunya (gairebé) no hi hauria drogoaddictes.
12) a Catalunya no hi hauria corrupció social, com no n’existia abans de 1714 degut a escollir els càrrecs
per insaculació.
13) les eleccions seran en dies fixes prèviament acordats i inamovibles.
14) Juan-Carlos-I hagués deixat de ser rei fa dècades... imaginant que hagués arribat a ser-ho.
15) a Catalunya no hi hauria desnonaments.
16) l'exalcalde de Santa Fe del Penedès (378 habitants, adherit a l’AMI) no seria condemnat i, per tant,
no li haurien negat l’indult ni hagués entrat a la presó.
17) cap cas més com el de la Sra. Isabel Ferragut.
18) seran respectats des d’un primer moment els interessos legítims particulars.
19) no s’entraria a la presó per necessitat, per donar de menjar als fills, etc.
20) contractes clars i sense lletra petita.
21) les oficines a l’exterior catalanes es diran “Consolat de Mar”.
22) contribucions, no impostos.
23) nouvinguts, no immigrants.
24) s’obrirà un debat de fons sobre la raó de ser i la funció del DNI
25) Catalunya-de-nou-estat-d’Europa demanarà indemnitzacions.
26)...
5)
6)
7)
8)
9)

Si un català d’ara visqués de sobte entre els catalans del Principat...
Si un català del Principat visqués de sobte entre els catalans d’ara...
I si ara un castellà visqués de sobte 12 hores com vivim els catalans?
El llibre Utopia (Thomas More, 1516) tracta dels catalans i de Barcelona
El Principat era més res publica que totes les repúbliques
Tot depèn de nosaltres... si assumim la continuïtat de la nostra Història
La qüestió clau: quina és la nostra obligació?
Per acomiadar aquest llibret: fins els quatre propers aviat!
COMPLEMENTS
Inspirar-nos en els nostres avantpassats, LLUÍS BOTINAS
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P.P en el seu article ‘Utopia parla del poble català’ (pg......).
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Honorem els nostres avantpassats aprenent d’ells!
Aprenguem
de les 30 generacions de catalans lliures
que van crear Dret, Art, Virregnats, Consolats de Mar,... per tot el món,
i de les 12 generacions de catalans que han mort i segueixen avui morint
presos de “Madrid/Castilla/Estado-Español”,
però que malgrat això han aconseguit transmetre’ns
el desig i la voluntat de recuperar ara la llibertat,
i així tornar a ser catalans.

Aquest llibre s’adreça als ‘catalans’ que senten
que som diferents dels castellans
i que volen continuar sent diferents,
i que senten que per això hem de

Recuperar la Llibertat i Reconstruir la Nació.
Descobriran –com l’autor ho està fent als seus 72 anys- que
durant vuit segles no teníem res a veure amb els castellans.
I encara desitjaran ser més diferents i tornar a ser catalans.

PERÒ PER A QUE NO ENS ASSIMILIN I GENOCIDIN,
CAL TORNAR A SER LLIURES,

I ARA ÉS EL MOMENT!!!
LLUÍS BOTINAS MONTELL VALLÉS RIBÓ CLOSA GARRABOU TORRUELLA GRAS (Barcelona, 1944) és un català
“de ocho apellidos vascos”. Mai no s’havia sentit “español” però tampoc no havia sigut independentista (la germana, Magdalena,
e.p.d., sí; els pares i avis mai no parlaven de política, però està convençut que ara el recolzarien entusiasmats). Va militar a una
extrema esquerra clandestina per la que el dret d’autodeterminació era un dret democràtic burgés elemental inqüestionable.
Arran de la gran manifestació de l’11 de setembre de 2012 va adonar-se que fins aquell moment subconscientment li havia semblat
impossible que Catalunya assolis de nou la llibertat, i va decidir impulsar incondicionalment que Catalunya torni a ser lliure
(si no, ¿per què cridàvem o xiuxiuàvem VISCA CATALUNYA LLIURE!!! ?). Enfortit en altres dures “guerres”, al implicar-se en
aquesta ha ‘descobert’, molt content i també molt emprenyat, nombroses “coses” importants sobre el molt especials que érem els
catalans fins 1714: imagineu-vos que sabien que eren homes i dones lliures... tant que el llibre UTOPIA –Thomas More, 1516no és ficció –com ell mateix havia cregut al llegir-lo de jove- sinó que tracta precisament del Principat i de Barcelona. I en treu
conseqüències sobre quina seria ara la manera més adequada d’actuar. I vol compartir tot això amb tu, català (de família o per decisió)
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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” (l’autor ara diria “siglo XXI”)
“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 d’una vintena de llibres, entre ells: Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950) i
Historia del pensamiento político catalán (3 vol., 1963-65). Tomo I: La Catalunya clásica (987-1479).
Tomo II: Mallorca y Menorca, clásicas (1231-1479). Tomo III: La Valencia clásica (1238-1479)

PARLAMENT DE CATALUNYA
CARME FORCADELL, sessió d’apertura 26/10/2015
“Aquestes son les darreres Constitucions Catalanes que vam tenir

I ARA VOLEM RECUPERAR-LES.
Volem un parlament
de tots i per a tots.
Fem un país lliure,
ple de ciutadans lliures,
que, d’una vegada
per totes, deixem
d’emmirallar-nos
en altres i puguem
ser nosaltres el mirall”
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