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L’entrada de la Guàrdia Civil
en centres oficials de la
Generalitat, a entitats privades, domicilis particulars i
despatxos d’advocats és una
mesura que no té precedents
en l’actual democràcia espanyola i suposa un fort revés
a la democràcia i, fins i tot,
a l’estat de dret, per molt
que es digui que els agents
actuaven per ordre del Jutjat
d’Instrucció número 13 de
Barcelona.
El Consell de l’Advocacia
de Catalunya va fer un dur
comunicat en què denunciava la vulneració de la Llei
d’Enjudiciament Criminal,
pel que fa a les condicions en
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Mesures policials
sense precedents
què es van fer les entrades
i registres. Segons aquest
Consell, es van registrar
despatxos d’advocats, i es va
violar així el dret al secret
professional i es va afectar la
protecció de dades personals.
Però l’entrada als edificis
de la Generalitat havia estat
precedida per la presència de
Guàrdia Civil a diversos mitjans de comunicació, per lliurar un escrit judicial avisant
de la il·legalitat de publicar

anuncis relacionats amb el
referèndum. I davant d’això,
el Col·legi de Periodistes,
conjuntament amb associacions de mitjans de comunicació, com l’Associació de la
Premsa Comarcal o l’Associació de Mitjans d’Informació
i comunicació, va demanar
al síndic de greuges que
denunciï al Consell d’Europa
aquestes accions que pretenen limitar o condicionar la
missió principal dels mitjans:

informar amb plena llibertat
i sense coaccions.
Els poders de l’Estat consideren el referèndum il·legal,
perquè està fora de la Constitució, però d’irregularitats
des d’aquests mateixos
poders, per dir-ho suau, se
n’han comès unes quantes.
Per exemple, la Guàrdia Civil
va entrar en una empresa de
Terrassa, abans de tenir l’ordre judicial; la Policia Nacional volia fer el mateix al local

de la CUP a Barcelona, sense
cap autorització, i Correos va
aturar la tramesa de revistes
de l’Òmnium perquè duia
propaganda electoral, enviada abans que se suspengués
la Llei del Referèndum.
Continua la utilització
de la justícia per part del
govern central per resoldre
un problema polític que
cada vegada es fa més gros
i que ara ja no afecta només
els partidaris de la independència i ni tan sols els que
estan a favor d’una consulta,
sinó que interpel·la tots els
demòcrates, perquè una cosa
és que l’Estat no reconegui
el referèndum i una altra
que reprimeixi els que volen
votar.

No amb el nostre vot
sí que sabem és que, sigui el que sigui que passi el
primer d’octubre, no haurà tingut lloc un referèndum amb les característiques que hauria de tenir
el que, arribat el moment, decideixi el futur de
Catalunya i d’Espanya.
El que hi ha convocat, fins i tot si arribés a celebrar-se com ha estat concebut, manca de qualsevol
garantia democràtica i no passaria ni el test menys
exigent. Una part de la ciutadania contrària als
objectius i les formes del full de ruta independentista pot estar temptada d’anar a votar l’1 d’octubre. Si no hi anem, pensen alguns, els independentistes guanyaran i llavors ho lamentarem. Enorme
error. La victòria del sí està assegurada per l’anunciada inassistència a les urnes de la major part
dels qui no volen la independència de Catalunya.
Acudir a votar, encara que sigui per votar no, solament contribuirà a donar aparença de veracitat a
allò que només és un simulacre de democràcia. I,
contra el que alguns polítics de l’esquerra no independentista sostenen, en aquesta ocasió, el sí com
a simple expressió de protesta contra Rajoy no es
computarà en aquests termes. Seran vots per la
independència. Punt.
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L’estat de dret és la combinació
del principi de legalitat i la
intel·ligència política col·lectiva.
Contraposar aquests dos elements
ens allunya de la solució
dels problemes

PEDRO RIBEIRO

Si quedava algun dubte, les lamentables jornades parlamentàries dels passats 6 i 7 de setembre
ens el van aclarir definitivament: això, senyores
i senyors, va de democràcia. Ara bé, no en el sentit en què els independentistes insisteixen a tota
hora: posar urnes i votar; una ximpleria, eficaç
com a píndola de propaganda, però fal·laç des de
l’arrel: en l’Espanya franquista també es posaven
urnes i es votava, però la democràcia brillava per
la seva absència. No, això va de democràcia perquè
una minoria social està imposant la seva voluntat
a la majoria –tal com va determinar el vot popular
en les últimes eleccions al Parlament– recolzant-se
en una majoria parlamentària obtinguda solament
gràcies a una llei electoral que afavoreix els territoris de predomini nacionalista i que permet construir la imatge d’una Catalunya majoritàriament
independentista que no es correspon amb la realitat, com el cicle electoral de l’últim trienni –i totes
les enquestes dels últims anys, sense excepció– ha
deixat ben clar.
El corró parlamentari de Junts pel Sí i la CUP
aixafà els drets de l’oposició parlamentària, menyspreà les normes legals aprovades pels representants legítims dels ciutadans de Catalunya (Estatut
d’Autonomia, Llei del Consell de Garanties Estatutàries, reglament del Parlament…) i acabà aprovant
dues lleis (la del referèndum i la de transitorietat
jurídica) sense veritable base legal i recolzant-se
en la representació parlamentària de menys de la
meitat dels votants catalans en les últimes eleccions. Així doncs, això va, efectivament, de democràcia. L’estan laminant i cal donar-hi una resposta
democràtica i política. Una resposta, però, que ha
de mantenir-se sempre dins del marc constitucional, amb un respecte escrupolós pels drets fonamentals, començant per la llibertat ideològica i
d’expressió. La vulneració de la constitució i de
l’Estatut ha de tenir una resposta prudent, proporcionada i que no se surti ni un mil·límetre de la
legalitat vigent. Altrament, fóra també una actuació inacceptable.
La responsabilitat de l’actual situació està molt
repartida, sens dubte. I el govern del Partit Popular en té una quota aclaparant. Però tampoc és
petita la del govern de Catalunya i els seus socis
parlamentaris de la CUP. Temps hi haurà, quan
l’huracà hagi passat i es faci balanç de les destros-

ses, de posar a cadascun en el seu lloc. Però ara la
tasca és una altra. Ningú pot dir amb honestedat
què passarà l’1 d’octubre. Podem fer conjectures
més o menys fonamentades, però a dia d’avui no
podem saber si es posaran o no les urnes. El que
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De moment, davant el parany de l’1-O com a
mobilització contra el PP i davant la fal·làcia que
es tracta d’un referèndum legal i legítim, solament
hi ha una opció veritablement democràtica: no trepitjar el col·legi electoral; no votar; no contribuir a
validar aquests engany. No amb el nostre vot. Molt
millor reservar-ho per a una ocasió que realment
valgui la pena.
L’estat de dret és la combinació del principi de
legalitat i la intel·ligència política col·lectiva. Contraposar aquests dos elements ens allunya de la
solució dels problemes perquè posa al centre de
l’escenari aquells que volen problemes i no solucions. Quan, inevitablement, la realitat imposi la
inviabilitat de l’independentisme unilateral, però
també de la defensa numantina i antipolítica de
l’statu quo, la proposta federal seguirà viva i mostrarà tot el seu potencial per sortir de l’atzucac en
què ens trobem.

