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“El CNI va amenaçar la meva vida i la dels meus fills, i el rei
Joan Carles ho sabia”

La frase del dia

“Sense una
Europa Política
Federal dels Pobles
és prou complicat el
combat en tots els
terrenys contra els
monopolis i els
oligopolis de la
globalització

araules d’una patriota: “El nos-
tre procés ens pot dur tard o
d’hora a la independència de la

Catalunya estricta. Amb aquest cim, és
molt clar que quedarà més d’una fita
per assolir, tot i que tenim clar que la
independència significarà un canvi
d’estructures de l’Estat espanyol i
d’Europa. De l’Estat espanyol, perquè,
per primera vegada a la història, les es-
querres espanyoles hauran de mirar
Espanya endins i buscar les seves prò-
pies armes contra les seves pròpies oli-
garquies i deixar de mirar la “burgesia
catalana” com a dimoni dels seus mals.
D’Europa, perquè Catalunya no deixa-
rà de ser una fita per a propis i estranys
europeus. Per a propis, és a dir, per a la
Catalunya Nord; per a estranys, és a
dir, per a tots aquells pobles que han es-
tat absorbits pels mal anomenats es-
tats nació europeus dels segles XVIII i
XIX, uns estats històrics construïts mi-
litarment fa quatre dies i que, a més de
ser l’origen, si més no, de dues guerres
mundials, són els principals obstacles
per a la formació d’una Europa Federal
més justa socialment, culturalment i
lingüística. Sense una Europa Política
Federal dels Pobles és prou complicat
el combat en tots els terrenys contra
els monopolis i els oligopolis de la globa-
lització.

A CATALUNYA ENDINS, li quedaran pen-
dents diverses coses: cohesió social in-
terna o, millor dit, establir una relació
més justa entre estructures polítiques,
estructures socials, i estructures cultu-
rals i lingüístiques, ja que, tot i que la
independència política no deixarà de
ser una aproximació més justa a la rea-
litat social, cultural i lingüística de Ca-
talunya, quedaran no sols molts pro-
blemes pendents, sinó també moltes
forces soterrades internes i del vell es-
tat, que poden intentar deixar la inde-
pendència sense continguts radicals
socials, culturals i lingüístics. D’altra

P banda, fins i tot aquells que, en un mo-
ment donat, han parlat de “nació cultu-
ral” per evitar el desig d’una “nació polí-
tica” pels catalans, intentaran conti-
nuar posant barreres al conjunt de la
nació cultural (Països Catalans), que
aspira i aspirarà a ser nació política en
tota la seva plenitud. El fet Països Cata-
lans serà un tema políticament can-
dent al costat del tema justícia social,
justícia cultural i justícia lingüística, al
si de la Catalunya estricta i al si dels Pa-
ïsos Catalans.

CAL NO DUBTAR QUE CATALUNYA pot jugar
un paper centrípet per als Països Cata-
lans. És per aquesta raó que Catalunya
hauria ja d’haver començat a pensar en
eixos teòrics i de treball empíric per fer
del seu territori un model propi, però
que no comenci ni s’acabi en si mateix
–potser a l’estil del Congrés de Cultura
Catalana, que, en certa manera, va re-
presentar el programa polític del go-

vern de la Generalitat en el seu millor
moment autonòmic, però ara sense
restriccions autonòmiques: de fet, les
conclusions del Congrés foren supe-
riors als seus resultats polítics–. Cal-
dria forjar una sèrie de gabinets de tre-
ball de professionals en política, econo-
mia, cultura i llengua que, partint dels
moviments socials existents, o en em-
brió, donessin armes per a un combat
sociopolític europeu contra la globalit-
zació capitalista (potser fer-ho més
amb radicalitat cientificosocial d’una
majoria que en mera radicalitat políti-
ca d’uns pocs). La situació d’alerta ge-
neral social que existeix actualment
segurament permetria traspassar les
barreres del reducte sectari. S’hauria
de saber treballar obertament sense
desconfiances massa malaltisses.

INTERNACIONALMENT, tot i l’interès que
puguin tenir iniciatives europees com
les de Varufakis, és clar que aquestes
iniciatives respecten en tots els seus
significats els estats nació europeus
del segle XIX, i no tenen cap explicació
teòrica sobre les bases sociopolítiques
de les quals s’han alimentat aquests es-
tats. El seu combat es limita a una llui-
ta política parlamentària, sense posar
en qüestió les estructures polítiques
europees. Les quals han estat decisi-
ves, primer, per a l’imperialisme colo-
nial intern; després, per a l’imperialis-
me colonial extern; i ara per a la globa-
lització capitalista.

TOTES AQUESTES RAONS fan que la nos-
tra independència no pugui ser un sim-
ple compromís local. Això tampoc vol
dir que hàgim de frenar la nostra actua-
ció al servei dels ritmes endarrerits
dels altres. Però sí que ens obliga a un
projecte global, en el qual no podem
abonar ni un estat sense nació ni una
nació sense estat, tot raonant el sentit
d’aquest model per a una justícia gene-
ral sense fronteres.” Eva, juny 2017.

Julià de Jodar. Escriptor

Eva Serra ‘in memoriam’
Tribuna

a arribat un punt
que no tan sols

hi ha barra lliure a
l’Estat per acarnissar-
se amb el sobiranis-
me català, sinó que
fins i tot és una acti-

tud que té premi: als policies que van
venir a pegar l’1-O, per exemple, els van
regalar un cap de setmana a tutti pleni;
al seu cap, Pérez de los Cobos, el van
ascendir, i el ministeri va voler conde-
corar, en un ridícul no prou ponderat,
els agents alemanys que van detenir
Puigdemont. L’anticatalanisme ven a
l’Estat, i això ho sap també el president
Sánchez, que ara ensenya amb bonho-
mia al seu homòleg Torra la font on
festejava Machado però que fa mes i
mig feia punts titllant-lo repetidament
de racista i xenòfob per uns articles de
fa anys, del tot tergiversats i trets de
context. Els mateixos pels quals l’exvi-
cepresident Guerra li diu nazi, per cert.

Ara els candidats al PP, castellanís-
sims tots, rivalitzen a veure qui diu la
barbaritat més grossa del catalanisme,
que això dona vots. Soraya, qui en to
mofeta parlava del “Diplocat en liqui-
dació”, afirma ara que a Catalunya hi
ha apartheid als no-independentistes, i
es queda tan ampla. Això després que
Pablo Casado, que fa uns mesos avisa-
va Puigdemont que podia acabar com
Companys (afusellat), vingués per dir
als independentistes que si volen mar-
xar d’Espanya se’n vagin a Bèlgica. És
a dir, instava la meitat dels catalans a
deixar el seu país, afirmació que per si
mateixa ja inhabilitaria qualsevol polí-
tic arreu, però que a més hauria de ser
investigada pel Tribunal Internacional
dels Drets Humans per apologia del
feixisme. Els insults i amenaces no són
nous, però ara sí desacomplexats, i el
més preocupant és que l’espanyolisme
català els està comprant acríticament i
reproduint irresponsablement. Sí, els
mateixos que parlen d’adoctrinament.
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De set en set
Òscar Palau

El veritable
adoctrinament




