
Pau, amnistia i autodeterminació

Fa poques setmanes, en el compàs d’espera entre el final de judici i la sentència, a 

aquells que em demanaven cap on anàvem, sempre els responia això: ‘Avui ens costa de 

triar el sender que ens durà a la llibertat, però tinc la certesa que els catalans ens 

tornarem a alçar, i quan ho fem guanyarem la independència.’ Des de dilluns ja hi som.

La gent, joves i grans, ha tornat al carrer. I hi són disposats a no descansar fins a la 

victòria. Farts de la inoperància de les institucions autonòmiques i els partits, la gent sap 

que tan sols la gent farà la feina que va quedar pendent l’octubre del 2017. I estan 

disposats a fer-la.

Per això vénen setmanes i potser mesos de mobilitzacions. Els telenotícies del món 

preguntaran: què volen els catalans? Per quins objectius els estudiants deixen les aules, 

els comerços tanquen, s’aturen les empreses i gent de totes les edats i condicions ocupen

carrers, vies, estacions i aeroports? Per quin motiu s’enfronten a la violència de la policia?

És important, per això, que tots els qui es mobilitzin, que ho faran de maneres diverses, 

amb intensitats variables en el temps, comparteixin i verbalitzin els objectius que mouen la

revolta catalana.

Que volem?

Expliquem-ho amb tres punts, amb una llista d’objectius tangibles, etapa a etapa, 

assolibles. Que els pugui compartir tothom per damunt de qualsevol classe d’opció 

personal. Tres punts que no siguin una font de divisió, sinó el ciment de la unitat real del 

país. L’exemple reeixit dels cinc punts de la revolta democràtica d’Hong Kong i, per què 

no, els històrics quatre punts de l’Assemblea de Catalunya ens poden servir de referència.

Per això faig una proposta concreta, exclusivament a partir de la meva responsabilitat 

personal, amb el benentès que tots sou lliures d’acceptar o no el mètode, la proposta i el 

contingut. És aquesta:



Les tres demandes de la revolta democràtica catalana

1. Pau. Volem que se’n vagin les forces d’ocupació. Exigim la retirada de Catalunya de 

les forces policials espanyoles i la dimissió del conseller d’interior de la Generalitat de 

Catalunya. Que s’acabi la brutalitat policial. Que s’investigui a fons la violència de la 

policia contra la ciutadania de Catalunya i es depurin responsabilitats.

2. Amnistia. Prou presó i exili. Exigim l’amnistia de tots els presoners polítics jutjats al 

Tribunal Suprem espanyol i l’alliberament immediat de tots els altres presoners polítics, la 

fi de totes les causes contra l’independentisme i el lliure retorn de tots els exiliats.

3. Autodeterminació. Exigim que es faci un referèndum d’autodeterminació per a 

validar la creació de la república independent de Catalunya. Aquest referèndum ha de ser 

organitzat pel govern de Catalunya amb l’acord del govern espanyol i supervisat per 

autoritats internacionals. Considerem que la Unió Europea ha perdut tota la legitimitat per 

a supervisar la situació a Catalunya, però entenem que hi ha estats, europeus o no, i 

institucions internacionals que poden fer de valedors del resultat, que si és favorable ha 

de portar a la proclamació immediata de la República.
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