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Som al carrer per fer efectives les nostres
aspiracions de llibertat

I

ho fem com ho sap fer aquest poble. Celebrem festes
majors, difonem cultura, regalem roses, juguem amb el
foc de les revetlles, ens revoltem a les Diades… i sempre al carrer. De manera transversal, solidària i democràtica, ja que és l’espai on no trobem murs, barreres
ni estratègies que malmeten la unitat necessària per al
nostre alliberament nacional.

Aquests darrers deu
anys ens han donat una
perspectiva vital:
“allò que vam començar
al carrer, ho acabarem
al carrer”.
L’Estat espanyol ens ho ha deixat
molt clar: de les seves estructures
d’estat només rebem i rebrem repressió i menyspreu dels nostres
drets individuals i col·lectius, mitjançant un joc brut i antidemocràtic.
No acceptem viure esperant una
sentència de la “injustícia espanyola”, amb els nostres polítics empresonats “preventivament” i la infinitat de persones encausades, que
cada dia va augmentant.
No podem assumir un món polític
català que perd el sentit i la coherència només trepitjar el Congreso
espanyol.
La nostra sentència és la INDEPENDÈNCIA, i en el camí de fer-la
efectiva hem d’avançar amb democràcia, treballar per la República
Catalana i, un altre cop, sortir massivament al carrer aquest 11S.
Nosaltres hi serem, i tu? n

La nostra sentència

és la INDEPENDÈNCIA

Allò “De laHo
Llei
a la Llei”
no va
tornarem
a fer...
aquest cop,
funcionar,i perquè
el ben
quefet.
no
Perquè el que no faci
faci la societat
organitzada
la societat
organitzada no
no ho farà ningú.
ho farà ningú
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Partits que potser ja no ens representen
Després de l’onada repressiva desferma- facilitar la governabilitat de l’Estat espanyol.
da per l’Estat espanyol, conseqüència dels Aquests pactes amb el partit que va donar
fets d’octubre de 2017, ens hem trobat amb suport a l’aplicació del 155, que no atura la
una situació de desconcert i paràlisi que s’ha repressió, que nega el dret a l’autodetermianat agreujant, fins a crear una desafecció nació, que menysprea qualsevol oferta de
de l’independentisme vers els partits que ens diàleg per resoldre el conflicte, són pactes
representen. Aquests partits, lluny de con- amb els nostres opressors, motiu suficient
sensuar una estratègia
perquè els tres partits en
Haurem
de
valorar
quines
opcions
bloquegessin l’accés a
compartida, malbarapolítiques
votem
en
unes
properes
les institucions del nosten en batalles partieleccions, ja que no podem
distes els resultats obtre país.
permetre que els nostres vots
tinguts a les urnes.
Per tant, haurem de vatornin
a
servir
per
donar
poder
I el fet ja totalment verlorar quines opcions poals
nostres
opressors.
gonyós i difícil d’enlítiques votem en unes
tendre és que tots
properes eleccions, ja
tres partits han signat pactes amb el PSC que no podem permetre que els nostres
en alguns ajuntaments i consells comarcals. vots tornin a servir per donar suport i poder
Hem viscut amb estupor el pacte de JxC a a aquells que treballen per aniquilar els anla Diputació de Barcelona, que ha atorgat al hels de independència del poble català, i
PSC el poder de la tercera institució econò- els nostres representants electes ho hauran
mica del país, i hem vist com ERC s’abstenia de tenir en compte, si no volen que els quaa la sessió d’investidura del Congreso, per lifiquin de traïdors. n

Unitat estratègica en positiu
Per si de cas no saben com fer-ho, us proposem un mecanisme. Som conscients que
estem en un conflicte on no convé que un general doni ordres indiscutides. Tenim una
societat i uns partits diversos que hem de debatre i consensuar. Però per guanyar, cal
unitat. ¿Per què no separem els mecanismes de debat, negociació i presa de decisió
interns de l’enfrontament? Primer debatem, negociem fins a prendre una decisió i
després, unitat per defensar-la.

Aquí teniu una proposta basada en tres pilars:
1. A totes les institucions, organitzar primàries obertes on cada partit presenti candidatures i la ciutadania voti. Aquí és on poden barallar-se sense por
a prendre mal i aquí és on determinar qui guanya i
qui perd hegemonies i representacions. Després, a
les eleccions, llista única.
2. A cada institució, un òrgan paral·lel on cada partit
tingui una representació proporcional als resultats
de les primàries. Aquí és on han de debatre, pactar
i consensuar les decisions. Després, a la institució,
unitat per defensar-les.
3. Quan no es puguin posar d’acord i consensuar una
decisió, democràcia. Referèndum per internet.
Que sigui la ciutadania qui, votant, decideixi. Llavors, a defensar-ho.

Llum a les clavegueres
Ve de lluny. Recordem que es vantaven
d’haver-nos destrossat el sistema sanitari. I
que van inventar, més d’una vegada, comptes corrents a l’estranger de candidats en
plena campanya electoral per alterar els resultats de les votacions. I tot amb el poder
il·limitat dels mitjans de comunicació al seu
servei.
La cosa ja fa feredat quan cada vegada
més s’estén la sensació que els atemptats
del 17 d’agost i la invasió de seus del 20 de
setembre del 2017 podrien no ser més que
intents de provocar una reacció violenta i tenir l’excusa per implantar l’estat d’excepció
i, potser, enviar l’exèrcit.
Es pot argumentar que tot plegat només
són mostres de malaptesa, de poca traça
i d’errades d’alguns dels responsables. En
tot cas, caldrien unes investigacions i de-

puracions que no només mai no s’han dut a
terme, sinó que s’han impedit, per exemple,
al Congrés dels Diputats.
Arribats aquí, una de dues: o posen llum a les
maquinacions de les clavegueres de l’Estat
i donen explicacions o haurem de donar per
vàlides les pitjors de les suposicions. I que
no ens diguin conspiranoics. Tots recordem
episodis de terrorisme d’estat. n

Menys reacció i més acció:
un nou espai polític?
Vivim uns temps complexos, plens de veus discordants dins del nostre moviment,
a causa sobretot de la manca d’estratègia conjunta dels partits tradicionals dits
independentistes per avançar cap a la independència.

Tot això ha provocat mala
maror entre els partits i les
entitats de l’entorn independentista. A la mateixa ANC
han sorgit iniciatives demanant que l’organització
promogui una nova entitat
política si les actuals no responen a la crida a la unitat i
fermesa per assolir el nostre
objectiu; però també hi ha
opinions en sentit contrari,
com les que demanen apartar-se d’aventures com les
Primàries de les darreres
municipals.
Nous moviments com els de
Primàries i el Front Republicà van en la línia de canviar

el mosaic de partits i la forma d’afrontar les eleccions
que teníem fins ara.
El que és clar és que gran
part de la massa social està
decebuda de com actuen
els nostres partits polítics
en els pactes postelectorals
i en els debats al Congreso,
i reclama un cop de puny
sobre la taula per part de
l’ANC per fer-los reaccionar.
Si no s’aconseguís això, no
deixaria de ser interessant
la idea de trobar un nou espai polític, ja sia via:
a) el que demanaven algunes territorials, a través d’esmenes als estatuts de l’enti-

tat, perquè l’ANC, en un cas
extrem, es pogués presentar
a les eleccions;
b) la promoció d’una recollida de signatures per constituir una agrupació d’electors
molt més alineada amb el
nostre full de ruta;
c) qualsevol altra iniciativa
similar.
No podem dedicar excessiu
temps a campanyes reactives a favor dels presos; mai
els oblidarem, però el camí
més eficaç és la lluita per la
instauració de la República
Catalana.
Tot està per fer i tot és possible! n

Lluita Noviolenta:

les fonts de poder de l’Estat i el seu taló
d’Aquiles en clau catalana
A l’anterior IndepenSants editat en paper, vèiem com el poder polític s’alimenta de diverses fonts de poder, i també la dependència
dels governants respecte dels governats
per subsistir.
El poder polític de l’ocupant espanyol des del
segle XVIII emana de la interacció de totes o
algunes d’aquestes fonts:
n Autoritat: fins a quin punt es reconeix l’auto-

ritat als ocupants?
n Recursos humans: quanta gent i quines institucions ajuden l’ocupació? Quines es neguen
a fer-ho?
n Aptituds i coneixements: fins a quin punt depenen els ocupants dels coneixements i les
capacitats dels ocupats?
n Factors intangibles: els factors psicològics,
emocionals i les creences són importants perquè l’ocupant continuï justificant l’ocupació.
n Recursos materials: l’ocupant obté recursos

il·limitats per mantenir l’ocupació? I hi col·laboren directament o indirectament els ocupats?
n Sancions: pot l’ocupant pressionar, reprimir
i castigar la dissidència? En quin grau? Hi collaboren persones i institucions dels mateixos
reprimits?
El taló d’Aquiles
Tot règim té un o més punts febles, però n’hi
ha un que fa especialment vulnerable el Reino
de España: l’economia. I en particular l’economia “castiza”, personificada en les empreses de l’IBEX.
Tenim la capacitat, i està a les nostres mans,
desestabilitzar i minvar els beneficis d’aquestes empreses que actuen amb esperit colonial.
Com? Amb el Consum Estratègic entès com
a arma econòmica. Consumint productes escollits prèviament i contractant béns i serveis
a empreses catalanes compromeses amb la
independència.

Via unilateral a través d’unes
eleccions guanyades amb més
del 50% dels vots emesos.
Uns resultats així ens donarien una força moral inqüestionable davant del país, davant
d’Espanya i davant del món. El Govern hauria de fer saber a les diferents Cancelleries
que amb la legitimitat atorgada per les urnes
Catalunya es disposa a entrar al grup de Nacions sobiranes. Caldria que el Govern implementés solemnement la República proclamada l’1 d’O de 2017, i llavors fóra l’hora
d’actuar amb determinació Govern i poble; i
aquí l’ANC, Òmnium i d’altres entitats sobiranistes hi tindríem un gran paper a jugar ja
que a nosaltres, que som el poble, de manera organitzada i absolutament pacífica, ens
tocaria d’anar encerclant i/o ocupant TOTS
els llocs i punts estratègics del país, això és
els aeroports, ports, estacions de tren, punts

fronterers, delegacions i subdelegacions del
govern central, capitania general, comissaries i casernes de la G.C. i de la policia de
l’estat i si molt convé, hospitals i llocs d’assistència sanitària per assegurar-nos-en l’ús
i el funcionament en cas necessari. Això requeriria una bona organització, coordinació
i estricta disciplina. Això és possible, i hom
diria que no hi ha cap altra via.
I si ja ens poséssim en camí? n

