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“EXERCICI DELS DRETS HUMANS. 
EXERCICI DE DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA” 
 
53è Aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. 

Organitzat per la regidoria de Drets Civils de l’Ajuntament de 

Barcelona. Regidora: Roser Veciana. 10 de desembre de 2001. 19’00 h. 

Saló de Cent de l’Ajuntament. Lluís Maria Xirinacs. 

 

 
1.- Introducció. 
“Fins a quan abusareu, poders constituïts, de la paciència del poble?”. 
Volia tenir la satisfacció d’iniciar aquesta intervenció meva a la manera de 
l’exabrupte amb què començà Ciceró la seva requisitòria contra Catilina en 
el Senat del municipi de Roma. Ciceró estava cansat de la permanent 
conspiració de Catilina. 
Estimat poble de Barcelona, present i absent, diligents entitats ciutadanes, 
promotores dels Drets del ciutadà, autoritats i, en especial, regidora i 
servidora dels drets civils, Roser Veciana, amb tot el seu competent equip 
col·laborador: 
En les darreres dècades arreu del món s’han anat agombolant fosques 
nuvolades de desprestigi de la política, de desconfiança i de distanciament 
del poble devers uns estaments oficials que, en llur avidesa de poder, s’han 
apropiat i han fagocitat el sagrat àmbit públic, on el poble exerceix 
directament les seves responsabilitats i les seves llibertats. El poble, en el 
nostre país, despert i actiu en els anys setanta, jau en bona part avui per 
terra, prostrat, massificat, desencisat i manipulat. Només petites minories, 
individus i col·lectius, incombustibles, lluiten des d’elles mateixes. La 
major part de les activitats públiques són en realitat activitats teledirigides 
des de la política, activitats aparentment públiques, però en realitat 
paraestatals, guiades i subvencionades des de l’oficialitat d’un Ajuntament, 
d’un Consell Comarcal, d’una Generalitat, de Madrid, de Brussel·les o de 
l’ONU. La gent s’ha anat tornant individualista, consumista, socialment 
irresponsable i infantil, en profit d’un sistema neoliberal, necessitat 
d’estandarditzar la persona humana, en vista a l’obtenció de major lucre. 
Tot això és prou palès. No m’hi estendré però, que consti, és la mare dels 
ous. 
 
Torno, doncs, a repetir: “Fins a quan abusareu de la paciència del poble?” 
Tanmateix, el 1992, a Rio de Janeiro, se celebra la Conferència de l’ONU 
sobre el Medi Ambient i Desenvolupament i és dictada una Agenda 21, poc 
a poc, assumida pel poder oficial, com a autofrè ecològic en els terrenys 
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material, biològic, psicològic i social. El 17 d’octubre de 1998, a 
Barcelona, se celebra la Conferència Europea “Ciutats pels Drets Humans” 
on surt el compromís dels assistents de participar en la redacció d’una 
Carta europea en aquest sentit. El text es treballa a Barcelona en el I Fòrum 
de Debat de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la 
Ciutat. Els dies 17 i 18 de maig de 2000 se celebra la Conferència Europea 
a Saint Denis, a prop de París, amb l’assistència de representants de més de 
70 ciutats, on es promulga la Carta. Aquesta Carta accepta en la seva 
tercera disposició addicional l’Agenda 21 de Rio de Janeiro. La seva 
disposició final núm. 3 afirma: Cal que “els altres subjectes de dret 
reconeguin el valor jurídic superior d’aquests drets”. El núm. 4 de la 
Disposició final de la Carta afegeix: “Les ciutats signatàries es 
comprometen a reconèixer aquesta Carta mitjançant la menció expressa a 
totes les seves ordenances municipals com a primera regla jurídica 

vinculant de la ciutat”. I, fixem-nos-hi bé, el 21 de juliol del mateix any el 
Ple de l’Ajuntament de Barcelona signa la Carta per unanimitat. 
Esdeveniment tan o més transcendental per al municipi de Barcelona i per 
als altres municipis signants, com ho fou en 1215 la famosa Carta Magna 
formulada pel municipi de Londres i acceptada pel rei d’Anglaterra, Joan I 
Sense Terra. I dic “més transcendental” perquè la nostra Carta no s’entreté 
a protegir aristòcrates privilegiats com l’anglesa. 
Però encara hi ha més. Sense perdre temps, el 5 de maig de 2001, se 
celebra a Barcelona el II Fòrum de Debat, aquesta vegada per al 
desenvolupament de la Carta, amb l’assistència i participació d’unes 250 
entitats. En l’ordre del dia es tracta de dissenyar la figura de la Defensora o 
Defensor de la ciutadania, independent i imparcial, requerida en l’article 
27.1 i la figura de la Comissió d’Alerta Ciutadana, constituïda per 
ciutadans i ciutadanes requerida en l’article 27.2. Finalment el solemne acte 
d’avui inaugura un programa de quatre dies per celebrar el 53è Aniversari 
de la Declaració Universal dels Drets Humans. Però els seus organitzadors 
no es volien acontentar amb una celebració protocolària. Volien omplir de 
contingut pràctic, positiu i constructiu aital efemèride. Aquests dies, a partir 
d’una llista confegida per les entitats “legisladores” de base, el poble de 
Barcelona, a la seva Plaça emblemàtica de St. Jaume, havia d’elegir una 
terna de candidats a aquesta sindicatura cívica de la qual l’Ajuntament en 
triaria un. Critico procediment, que palesa un toc de desconfiança envers el 
poble per part de l’Ajuntament. L’elecció ha estat endarrerida. Esperem, 
com s’ha dit, que només sigui per a preparar millor el reglament de la nova 
sindicatura i sense intervencionismes oficials. Si és així, tindrem aviat 
Defensor/a de la Ciutadania. Si parem esment en els difícils continguts de 
la Carta, bon pes haurà aleshores caigut al damunt de l’elegit! 
Davant d’aquesta, fins ara, convincent actuació de les nostres autoritats 
municipals, ¿què he de dir jo?. No anirem a fer detenir els nostres 
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magistrats, com Ciceró feu detenir Catilina a la sortida del senat a Roma. 
Els polítics del nostre Ajuntament, fins ara, s’han portat bé. Només els 
demanem que segueixin sabent escoltar la representació popular i segueixin 
sabent obeir-la. Perquè política democràtica vol dir, curt i ras, obediència a 
la voluntat del poble. 
 
 
2.- La democràcia primera. 
Grècia inventà la paraula “democràcia”, en el significat de “força del 
poble”. Segons es diu, cap al 510 aC., Clístenes, més que cap altre, 
implantà la democràcia en el municipi d’Atenes. Organitzà, fins i tot, la 
comarca de l’Àtica: tres municipis, aquests en districtes i cada districte en 
barris. El Parlament de representació o boulé, equivalent als nostres plens 
municipals, i l’executiu dels Magistrats, equivalent al nostre equip de 
govern municipal, eren controlats per l’Assemblea de participació directa o 
ekklesía. Hi havia, doncs, una doble via en savi equilibri cibernètic d’acció 
d’anada política o oficial i feed-back retroaciu demòtic o popular. La 
representativa, estatal i la directa, pública. Com se sent avui dia, en què 
vivim una dura “politocràcia”, la falta d’aquesta segona via que aferma la 
vera democràcia! Els grecs deien inequívocament polis kai demos. Un 
dualisme diversificador, però complementari, un equilibri dinàmic, vivent, 
entre acció i retroacció. Dels municipis grecs avui dia només s’esmenta 
l’aspecte de polis, de la política, immersos com som en aquesta societat 
hiperpolitatzada, on els polítics no obeeixen la voluntat del poble 
senzillament perquè no n’hi ha. Hem perdut l’assemblea que sintetitza la 
definició del voler del poble. Aquest s’ha convertit en un magma massificat 
de voluntats individuals encontrades i caòtiques, dirigides electoralment per 
la voluntat inevitablement esbiaixada del programa de cada partit. Per 
exemple, ara no hi ha manera d’obtenir la voluntat comuna del municipi de 
Barcelona.  
No hi ha programa unitari de consens previ a les successives 
eleccions municipals. Hi ha només una cultura del dissens entre diferents 
polítiques, sovint divergents i fins i tot oposades, sobre una mateixa 
comunitat territorial. Així la política avança només brandejant. 
Roma s’assembla a Atenes: “Senatus populusque romanus”, diuen també. 
De nou la doble via permanent, Senat de la Res Officialis i Assemblea de la 
Res Publica. Ni els llatins ni els grecs confonien, com ara lamentablement 
es confon, l’àmbit oficial, estatal o polític amb l’àmbit popular, públic o 
comunitari. Ara el poble, el demos, el populus, ha estat substituït, com he 
dit, per una massa amorfa d’individus, massa que els grecs anomenaven 
plethos, els llatins, plebs i des de la Revolució Francesa, molt 
ennoblidament, ciutadania. I la consulta, obligada en vera democràcia, a la 
voluntat popular, ha estat substituïda per una consulta, això sí exhaustiva, 
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de l’àmbit oficial-polític a l’àmbit individual-privat, que no és el poble, 
perquè no ha consensuat voluntat popular unitària. Cadascú vota pel seu 
compte i en secret per evitar coaccions, més enllà de qualsevol compromís 
conjunt, un programa que tampoc és del conjunt sinó d’una part o partit. 
S’ha abandonat còmodament la recerca del consens unitari. S’ha degradat 
escandalosament la democràcia. Tot esdevé molt més manipulable des del 
poder constituït. El liberalisme, a partir de la Revolució francesa, és cert, ha 
elevat al màxim el respecte a l’individu en front de l’absolutisme estatal 
anterior. Aquest individualisme quallà en la Declaració dels Drets Humans 
d’aquella revolució, ampliats a tot el món amb la Declaració que avui 
festegem i que recull a bastament la nostra Carta Europea de Salvaguarda 
dels Drets Humans a la Ciutat. Però això no representa més que el primer 
graó del gran edifici de la vera democràcia. Caldrà el reconeixement dels 
drets de les comunitats humanes a qualsevol nivell. Aquests drets, només a 
nivell de poble-nació, seran recollits posteriorment per l’ONU en els dos 
Pactes Internacionals de Drets Civils i Polítics, com també de Drets 
Econòmics, Socials i Culturals. 
I no anéssim a pensar que la famosa reforma de Clístenes a Atenes fou 
nascuda de generació espontània. No fou en realitat més que la devolució 
d’una democràcia assembleària ancestral, que venia de l’Edat de Pedra i 
romania sota formes larvades en les societats neolítiques i bàrbares dels 
metalls, i que fou rapinyada pels senyors de la guerra en etapes feudals 
posteriors. Els anglesos a tot retorn fet al poble de la seva capacitat 
sobirana prèviament segrestada, en diuen, molt justament, devolution, no 
“concessió generosa de competències de l’Estat a la perifèria” com es diu a 
Espanya. 
 
Tant a Grècia i a Roma com també a molts altres llocs de la terra, des de la 
Babilònia de Sargó I fins als nostres dies, la cruel perversió instaurada pels 
imperialismes i colonialismes militars, polítics, econòmics, religiosos i 
culturals destruí la democràcia de soca-rel. Les masses d’emigrants, 
sacsejades per aquests poders, devoraren els pobles. El Tribú romà de la 
Plebs apareix com un mal menor per protegir les masses miserables, 
desarrelades, aculturitzades. Fixem-nos que no es parla de Defensor del 
Poble. El poble, com qualsevol realitat verament sana, no ha de menester 
protecció de ningú. Quan volem nomenar una Defensora o un Defensor de 
la ciutadania, quan hem de fer una Carta per a la seva salvaguarda és per 
què la ciutadania ha esdevingut un autèntic adefesi: gent protegida, 
estructurada i forta d’una banda i gent massificada, degradada i feble d’una 
altra. Sobre aquest desastre s’estén un piadós vel uniformador indicat per la 
paraula “ciutat”, que no és ni poble, ni massa o plebs, ni comunitat 
comarcal, ni municipal, ni de barri. És un cartell que cobreix sense 
agermanar-les, la gent ben assentada, les bosses de pobresa de marginats 
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refusats i la gent immigrada sense recursos. Aquesta gent és atreta per 
l’oferta de treball en les empreses d’avariciosos empresaris locals que no 
volen invertir on hi ha mà d’obra excedentària perquè allà el seu capital no 
rendiria tant com aquí. El sacrosant dogma del Fons Monetari 
Internacional: tot es pot fer menys impedir la llibertat de moviment de 
capitals. La societat esdevé una Babel, que es dissimula amb les paraules 
pseudoprogressistes de diversitat i multiculturalitat. Aquesta societat, 
d’una banda, no pot atendre les necessitats específiques de tanta varietat, i, 
d’altra, ignora l’existència en el lloc d’un poble propi, d’una cultura pròpia, 
d’una identitat nacional, en molts casos, com el nostre, ja de lluny 
llargament oprimida, la qual, amb la seva singularitat, ara en perill 
d’extinció, podria, ella sí, cooperar eficaçment a alimentar la autèntica 
diversitat i multiculturalitat del món. El republicà Clístenes feu un esforç 
titànic de reformular la comunitat comarcal, municipal, de districte i de 
barri, obrint lloc als nouvinguts al costat del patriciat antic, tot substituint la 
relació de parentiu per la de bon veïnatge amb el respecte al país dels nou 
vinguts. Però dos segles més tard l’allau massificador, provenint de 
l’imperialisme persa i macedoni, enfonsà definitivament la democràcia i la 
cultura gregues. La república romana també intentà superar l’antagonisme 
entre patricis autòctons oligàrquics i plebeus immigrats massificats. Però, 
també, quatre segles més tard, l’avarícia dels mateixos imperialistes 
romans, que destruïren la república, destruí la democràcia i poc a poc la 
“ciutadania romana” s’estengué a tot l’imperi. Molt més tard, per una raó 
semblant, els revolucionaris francesos convertiren en ciutat tota França. A 
l’himne de la Marsellesa, citoyen és sinònim de francès. És la pietosa capa 
d’igualtat que amaga la diferència viva col·lectiva i esmicola la força que 
sorgiria de la seva organicitat social. L’individu adquireix jurídicament 
unes llibertats meravelloses, que potser no havia tingut mai, i a les quals té 
ple dret, sigui com sigui i vingui d’on vingui, però s’ha trinxat el poble i la 
possibilitat de construir voluntat popular, que pugui ser obeïda per polítics 
verament democràtics i que pugui efectuar el reciclatge necessari de les 
masses individualistes i degradades. Per això són, en bona part, meritoris 
els Pactes Internacionals dels Drets dels pobles, suara esmentats i assumits 
per la nostra Carta. També és meritòria l’autoretallada de poder que 
representa per als polítics barcelonins i per als de les ciutats signants 
l’aprovació per unanimitat de la Carta. Representa un autèntic gir 
democratitzador de l’estament oficial fins ara dipositari d’un poder quasi de 
Leviatan, com diria Hobbes. Malgrat tot plegat es mantingui encara a un 
nivell molt individual i com a mera declaració d’intencions. 
 
3.- Barcelona. 
Però aquests nous aires democratitzadors tampoc han caigut del cel. És 
molt interessant i potser poc estudiada la tradició de lluita prodemocràtica 



 7

del poble de la nostra comunitat municipal. Ja a la fi del s. XI, al costat del 
veguer reial i del batlle, s’introdueixen els prohoms, experts de l’estament 
dels ciutadans, embrió de representació ciutadana, a reclam de la gent. El 
1249 Jaume I accepta quatre paers (“pacificadors”) que podien reunir una 
assemblea general oberta a tots els ciutadans per motius d’utilitat 
col·lectiva. Una autèntica meravella, restauració d’arquetips ancestrals! A 
partir de 1260, comença la reducció de tan generosa obertura: els paers 
podran designar una assemblea de 200 ciutadans que ordinàriament faci la 
feina de l’assemblea general. El 1265 els membres de l’assemblea 
permanent es reduí més, fins al famós nombre de Cent, el Consell de Cent, 
on hi havia representats tots els estaments (ciutadans honrats, mercaders, 
artistes i menestrals). 
Deixeu-me intercalar alguna petita digressió informativa poc coneguda, 
sobre el municipi germà de València. Cap al 1384, Francesc Eiximenis, 
que havia sojornat més de cinquanta anys a Barcelona, composà a València 
i en vista al seu bon govern, el famós “Regiment de la Cosa Pública”, 
precursor insigne de la nostra Carta de Salvaguarda del ciutadà, que, amb 
actitud oberta -igual que la Carta europea-, recomana l’adopció de millores 
o costums d’altres països que semblin bons. Demana l’atenció als 
disminuïts. Renya als que es limiten a ajudar “les persones en singular” i no 
a les entitats i institucions públiques. Adreçat l’escrit a lectors de tots els 
estaments, amb una bella carta dedicatòria, fou clavat a la taula del Consell 
de l’Ajuntament de València per a guia dels Regidors de la Ciutat. 
Novament a Barcelona, de tots és conegut el fet històric (1416) del 
Conseller Fiveller que, tot i formar part de l’oligarquia municipal ja de nou 
dominant en aquells anys, defensà la d’aleshores minsa democràcia 
catalana enfront de l’autocràcia del rei Ferran d’Antequera. Les conquestes 
democràtiques i participatives anaven perdent terreny en front i a favor de 
les tendències proaristocràtiques i oligàrquiques de l’estament anomenat 
“de ciutadans honrats”, com també del de rendistes i terratinents, agrupats 
en una mena de partit anomenat La Biga (“el bastó gros”). El 1452 un 
moviment popular, anomenat La Busca (“el bastó petit”), format per 
ciutadans honrats descontents, mercaders, artistes i menestrals, aconseguí 
remuntar la situació opressiva amb l’aprovació d’un anomenat Sindicat dels 
Tres Estaments i Poble de Barcelona. La lluita del poble de Barcelona per 
recuperar la democràcia interna, antany assolida i després disminuïda, fou 
èpica. Reeixida fins al 1453, fou finalment vençuda. La Biga prepotent 
desfeu el Sindicat el 1462 i executà els principals dirigents de La Busca 
moderada, víctimes de la democràcia. 
El moviment de democràcia de base municipal, importat de municipis 
italians, fou introduït de nou a la Corona d’Aragó, sota el nom de 
Germanies, primerament per València, després per les Illes i finalment 
entrà al Principat de Catalunya. Inicialment les Germanies foren 
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legalitzades per l’emperador Carles. La revolta dels agermanats s’inicià a 
Barcelona el 8 de maig de 1520. Fou un moviment de solidaritat de les 
classes populars barcelonines, influïdes per l’exemple municipal valencià. 
Els agermanats, que tractaren de dur endavant reformes socials i 
econòmiques importants, en un moment determinat obriren les presons i 
dominaren els carrers fins a la fi del mes, davant la impotència de les 
autoritats municipals i reals. Un cop vençuts, foren executats dos dels caps 
de la rebel·lió: el sabater Bernat Marquilles i el procurador Melcior Negre. 
Noves víctimes de la democràcia! L’estat revolucionari, bé que somort, es 
mantingué fins l’acabament de la revolta a València i a Mallorca. L’actitud 
dels consellers fou ambigua tant envers els agermanats valencians i 
mallorquins com envers els capdavanters de la política repressiva, als quals 
procuraren de mantenir apartats de la ciutat. (Cf.: GEC, “Barcelona”, 
p.201). 
Històricament, sembla difícil defensar alhora, d’una banda, els drets i la 
identitat cultural dels ciutadans autòctons i, d’altra, les aportacions culturals 
dels nou vinguts. Ciutat tancada o ciutat oberta? Barcelona, al llarg dels 
segles, ha fet contínuament totes dues coses, com exemple viu de fidelitat a 
les arrels de la seva diversitat genuïna i alhora d’obertura a la immensa 
diversitat del món. Per ella han passat fenicis, cartaginesos, romans, 
visigots, musulmans, occitans, francesos, espanyols i sempre ha sabut ser 
fidel a si mateixa i al seu poble. Als segles XVII i XVIII defensa els seus 
drets i la seva identitat nacional en la guerra dels Segadors i en la de 
Successió, enmig de molts moviments migratoris. Al segle XIX defensa 
obertament i majoritàriament la modernitat lliberal vinguda de fora i el fet 
diferencial nostre, amb el fecund procés anomenat “la Renaixença”, amb 
l’allau de camperols efecte de la industrialització. 
En acabar aquell segle s’esdevingué el moviment popular anomenat 
“Tancament de caixes”. Els industrials i comerciants barcelonins aspiraven 
des de 1898 a un Concert Econòmic semblant al del País Basc. A la petició 
s’hi adheriren les quatre Diputacions del Principat, 318 Ajuntaments i les 
principals entitats professionals, econòmiques i culturals. L’oposició de 
Madrid ocasionà l’any següent el “Tancament de Caixes”. El 16 de juliol es 
decidí l’abstenció en el pagament de la contribució. L’alcalde Bartomeu 
Robert, forçat a permetre l’entrada executiva als domicilis dels morosos, 
dimití. També ho feu Manuel Duran i Bas, aleshores ministre de Justícia. 
Es declarà l’estat de guerra i el no pagament fou equiparat al delicte de 
sedició. Hi hagué empresonaments i clausura de comerços. 
La Setmana Tràgica fou una altra protesta barcelonina (1909), en aquest 
cas antimilitarista, resultat d’una fonda irritació popular. També es declarà 
l’estat de guerra i Barcelona fou aïllada de la resta del país. Insidiosament 
el lerrouxisme torçà el sentit de la revolta i li imprimí un caràcter 
anticlerical. La repressió fou a sang i foc. Hi hagué més de cent morts i cinc 
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execucions, entre les quals la de Francesc Ferrer i Guàrdia, sentida com a 
absolutament injusta per molts estaments nacionals i internacionals. Més 
màrtirs de la democràcia. 
Cal afegir que la democràcia participativa directa fou defensada 
acèrrimament per l’anarquisme de primeries del segle XX, que tingué als 
Països Catalans potser el més gran seguiment del món. Un altre testimoni 
de la voluntat democratizadora, en aquest cas, en les empreses productives, 
en els comerços, en les finances, fou l’ample moviment cooperativista que 
arriba fins a avui. 
Molts altres exemples de la nostra història poden palesar l’existència d’una 
tradició democratitzadora dins de la nostra història municipal, que no puc 
ara relatar per mor de la brevetat. Tanmateix he de fer referència al gran 
experiment del Principat de Catalunya de l’època del canvi de règim (1971- 
77) en què també quedà fondament involucrada la ciutat de Barcelona. Em 
refereixo a l’Assemblea de Catalunya, assemblea de cents d’assemblees 
menors municipals, comarcals, regionals, d’associacions de veïns, 
d’empreses, partits, sindicats, col·legis professionals, d’estudiants, 
d’entitats culturals, esportives, comunicacionals, educacionals, de catalans 
a l’estranger, etc., els plens de la qual se celebraren a Barcelona, la qual 
com a cap i casal de Catalunya també animà fenòmens tan extraordinaris 
com els fets del Sindicat Democràtic d’Estudiants, coneguts com “la 
Caputxinada”, la Nova Cançó, l’Escola Catalana, el Congrés de Cultura 
Catalana, les Jornades de Debat dels Països Catalans, la Marxa de la 
Llibertat, la Crida a la Solidaritat o la vivíssima lluita reivindicativa de les 
Associacions de Veïns de la nostra Ciutat. Tampoc podem oblidar la llarga 
marxa de la lluita democràtica obrera i, en especial, la de les primeres 
Comissions Obreres assembleàries, encapçalades per la Comissió nacional 
de Catalunya i, en el nostre cas de la Comissió municipal de Barcelona. En 
el canvi de règim esmentat, sobretot a l’entorn de l’any 1976, sorgí una 
poderosa empenta popular alimentada per una participació multiforme i 
abrandada des de la mateixa base de la societat. 
Com a cloenda d’aquest breu repàs històric de la democràcia participativa a 
Barcelona, he de dir que, empès per un moviment internacional a favor de 
la democràcia participativa, s’ha desvetllat avui dia a casa nostra un desfici 
per avançar en aquesta democràcia més autèntica. En l’àmbit internacional, 
el punt de referència és la ciutat de Porto Alegre a l’Estat de Rio Grande do 
Sul, al Brasil. Fa més de deu anys que les assemblees de barris fan els 
pressupostos municipals. El brasiler Partit dels Treballadors, des del 
govern de la ciutat, tutela, no paternalísticament, aquesta gran escola de 
democràcia real. Poc a poc, la gent passa d’estar massificada a fer-se 
coresponsable dels destins de la ciutat. Porto Alegre és actualment la Meca 
dels defensors de la democràcia participativa. La Diputació de Barcelona 
ha editat un llibre explicatiu de l’experiència de Porto Alegre, amb pròleg 
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de Manuel Royes, president de la Diputació de Barcelona i batlle de 
Terrassa, des d’on ell anima als catalans a imitar Porto Alegre. Podria ell i 
el seu partit començar a Terrassa? Però en el món hi ha molts altres 
exemples. Només citaré el moviment municipalista encapçalat des de fa 
molts anys per Murray Bookchin, preocupat per les polítiques d’allò que 
ara es diu l’ecologia social. A casa nostra, a més a més de l’incipient esforç 
de l’Ajuntament de Barcelona, palès en els seus programes de participació 
ciutadana i en l’organització del procés de la Carta, abans esmentat, que 
han precedit i que constitueixen la celebració d’aquest aniversari dels 
Drets Humans, altres municipis també han fet i estan fent experiments de 
diferent volada, que no podem ara detallar. En cap, però s’ha arribat a 
l’establiment d’una Assemblea municipal unitària permanent. Algunes 
Universitats, algunes Fundacions com la Jaume Bofill i RANDA, i entitats 
diverses d’estudi i experimentació, com Nova – Centre per a la Innovació 
Social i EcoConcern dediquen bona part dels seus recursos humans i 
financers a aprofundir la teoria i la pràctica de la democràcia directa en el 
nostre moment històric. Igualment se n’ocupen determinats mitjans de 
comunicació, com ho fa amb nota d’excel·lent la revista Illacrua. També 
comencen a proliferar empreses privades que organitzen programes de 
participació ciutadana, al meu judici sovint massa tuteladores, per encàrrec 
de les Institucions. Molts d’aquests col·lectius dediquen el màxim esforç, 
com hem dit que recomanava Eiximenis, a fer participar en les decisions 
públiques als individus i als col·lectius de discapacitats, d’immigrats, de 
marginats socials, etc., amb esforç meritori. Finalment, cal també esmentar 
que des de l’inici del nou mil·leni hem posat en marxa el moviment “Jo 
també em planto! Cap a l’Assemblea dels Països Catalans” que vol 
promoure directament l’assemblea de cadascuna de les diferents comunitats 
territorials de la nostra nació com el seu subjecte responsable de llurs drets 
individuals i col·lectius. Invitem a tothom a autoorganitzar la seva i a 
participar democràticament en l’organització de l’Arbre de les Assemblees 
dels Països Catalans. 
 
4.- Reflexions. 
Ja tenim, doncs, damunt de la taula una bona Carta de Salvaguarda dels 
drets dels ciutadans. La crisi de la democràcia occidental ja comença a 
forçar un inici de redreçament o, fins i tot, un decidit pas endavant en la 
conquesta del ple reconeixement de la dignitat humana. Ací goso proposar-
vos alguna reflexió, important, al meu judici, per ajudar a fer avançar la 
conquesta d’aquesta nostra dignitat perduda. 
Voldria deixar clar que privat, públic i oficial són tres àmbits ben 
diferenciats de la societat humana, com també en són individu, poble i 
política. Tot lluitant contra els Estats absoluts dels segles XVII i XVIII, és 
a dir, contra l’àmbit oficial o polític abassegadors del seu temps, on 



 11

l’individu, és a dir l’àmbit privat, no comptava res, els revolucionaris 
francesos reconqueriren els drets individuals humans. En l’ordre dels 
principis, el retorn de l’honor a la persona individual és sempre l’origen de 
tot dret, el primer graó de la piràmide comunitària. També l’ONU 
encapçalà la seva tasca legislativa amb la Declaració Universal dels Drets 
de la persona humana individual. És just i reconfortant, doncs, que 
l’aportació fonamental de la nostra Carta de Salvaguarda ciutadana hagi 
dedicat la major part dels seus articles a aquesta atenció bàsica ineludible. 
Cal que tota revolució, tot canvi social per a millorar, exigeixi d’antuvi un 
clar Pacte de Solidaritat de tots els responsables d’aquest canvi, per atendre 
les necessitats bàsiques de cada ciutadà. Però cal observar que un Pacte de 
Solidaritat exigeix més que les aportacions individualitzades. Per salvar 
l’individu cal el col·lectiu, i el col·lectiu no és prou ben salvat en la Carta. 
Caldria, barri per barri, carrer per carrer, compondre un cens voluntari de 
persones i famílies amb necessitats i, potser caldria que gestionessin aquest 
cens les Caixes d’Estalvis a través de tantes sucursals locals com tenen tan 
estratègicament situades, amb una llibreta oberta per a cada persona 
individual o col·lectiva sense recursos. En aquest sentit es va obrint camí la 
proposta de la Renda Bàsica universal. Però, que lluny no estem de poder 
resoldre les grans bosses de misèria i marginació només de la nostra ciutat! 
Tremolo si l’Ajuntament vol fer efectiu tot sol aquest mandat 
transcendental. Com s’ho farà? Tremolo encara més, si renuncia ha fer-lo 
efectiu. Com s’ho farà la Defensora o el Defensor? I, encara més, tremolo 
si el Defensor renuncia, si renuncia la Comissió d’Alerta ciutadana. On 
quedaran les esperances dipositades en la Carta? Serà un paper mullat més? 
Cal que tots ajudem: Comissió, Defensor i Ajuntament i, sobretot, un poble 
que es va aotoorganitzant sense parar, a fer efectiu el noble Pacte de 
Solidaritat implícit en la Carta. 
 
S’han fet massa crides a la solidaritat amb els oprimits amb efectes 
insuficients. Parem esment. Hi ha la indefensió resultant de la massificació 
dels oprimits. Però també hi ha la inoperància fruit d’una altra 
massificació, la del poble no marginat. Un poble, per ric que sigui, 
convertit en massa, esdevé inoperant, com un cotxe convertit en ferralla. 
Convertir un poble en massa és una tasca tan fàcil com enredar una troca. A 
la inversa, convertir una massa en poble és una tasca tan difícil com 
desenredar-la. A més, doncs, de defensar els drets de l’àmbit individual, cal 
obrir decididament la defensa dels drets de l’àmbit públic. El costum de 
què tot ho arregli l’Ajuntament, l’àmbit oficial, mata l’àmbit públic i la 
possibilitat pràctica de fer justícia enmig de tan gran desori. “Públic” ve del 
llatí populus pubicus, “poble de pèl al pubis”, “poble adult”. Senatus 
populusque, polis kai demos, política i poble, dèiem més amunt. Amb un 
àmbit públic fort, la capacitat d’atenció i absorció del marginat i, per 
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consegüent, la capacitat de fer efectiva la Carta creix considerablement, no 
carrega tot el pes en l’Ajuntament i evita la macrocefàlia actual de l’àmbit 
polític oficial que acaba no representant al poble ans suplantant-lo. 
I, que és l’àmbit públic? Hem dit que les consultes electorals i els 
referèndums són, en rigor, meres consultes del sector oficial al sector 
privat, als individus un a un. Democràcia és la força del poble com a poble, 
com a voluntat conjunta consensuada (res publica, bé comú). 
D’una banda, són àmbit públic les entitats ciutadanes de serveis: 
associacions, ONG’s, fundacions, sindicats, col·legis educatius i 
professionals, etc. Meritòriament en tenim dues-centes cinquanta que 
avalen la Carta. Els demano que, cadascuna des del seu àmbit, ajudin, com 
ja vénen fent, a executar i desenvolupar la Carta. No només demanant 
actuacions polítiques de l’Ajuntament, ans també des de la força –la 
cracia- creativa d’elles mateixes, des de la seva pròpia capacitat de servei 
al comú. Cal que les entitats es plantin i fructifiquin i no es redueixin a 
mers col·lectius reivindicatius que fan créixer més i més la macrocefàlia de 
l’Ajuntament. Pel sagrat principi de subsidiarietat, tot allò que pugui fer 
l’àmbit públic en el municipi que no ho faci l’àmbit polític de 
l’Ajuntament. L’actitud contrària és una trampa, en la que acostumen a 
caure els plantejaments socialistes: alienar-se dels deures veïnals i exigir 
totes les responsabilitats a l’Ajuntament. Caldria obrir una potent dimensió 
de voluntariat en tota la ciutadania, responsable, lliure i autodirigida i 
disminuir alienació política, impostos i burocràcia. Però la lluita de les 
entitats sectorials, que fa temps que dura, no és suficient. Cal la implicació 
del cor de les persones individuals i col·lectives, el compromís subjectiu 
sense condicions. 
Per això ara us vull parlar de l’altre aspecte de l’àmbit públic, encara 
present en altres cultures i ignorat, oblidat o perseguit en la nostra, 
especialment als Estats francès i espanyol i que, tanmateix, és de primera 
necessitat en una vera democràcia. Quan les Constitucions, que es 
consideren democràtiques, diuen indefectiblement en el seu primer article: 
“La sobirania rau en el poble i tots els poders i institucions de l’Estat 
emanen del poble”, ens estan assenyalant que la força social brolla del cor 
del poble i aquest concedeix aquelles competències que creu convenient a 
la gestió de l’Estat polític o les hi retira. Allò que és popular o demòtic és 
anterior i més radical que allò que és oficial o polític. Les entitats de serveis 
especials, suara esmentades, participen d’aquesta radicalitat de força social 
que anomenem sobirania, autodeterminació o independència respecte de 
l’Estat o, en el nostre cas, de l’Ajuntament. Però això és cert en llur cas, 
només en llur règim intern i per a la finalitat pròpia de cada entitat. En 
canvi, havia existit al llarg de milers d’anys, en les primeres societats de 
cada poble la comunitat bàsica que cal recuperar. Aquesta comunitat bàsica 
o troncal de cada territori i a cada nivell són: 
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- la llar, com a federació responsable i lliure d’individus, 
- la comunitat de veïns d’una casa, com a federació responsable i 
lliure de llars, 
- el carrer com a federació responsable i lliure de veïnats 
- i, amb condicions equivalents, barri, districte, municipi, etc. 
La diferència essencial entre una entitat especial o sectorial i una comunitat 
troncal o bàsica rau en què la primera ve definida per un objecte o finalitat 
13 
determinats i la segona ve definida pel fet de tractar-se d’un subjecte 
responsable de la universalitat de les seves finalitats referides als seus 
components. La comunitat de convivència en una llar no es constitueix 
exclusivament, per exemple, a fi de curar la sida o de millorar les 
condicions laborals dels treballadors, és fa oberta a totes les dimensions del 
subjecte comunitari i dels seus components, com diu encertadament la 
fórmula tradicional: “en la salut i en la malaltia, en la riquesa i en la 
pobresa, en la joventut i en l’ancianitat, en la vida i fins que la mor separi 
aquells que s’estimen”. Les comunitats superiors a la de la llar, comunitats 
no d’individus, ans comunitats de comunitats menors, hauran de 
constituirse amb la mateixa responsabilitat global que els correspongui, 
amb dret a la adequada informació pública, amb llur assemblea de debat i 
de decisió públiques, a fi de crear voluntat pública de consens i programa 
públic, com embrionàriament feu l’Assemblea de Catalunya al Principat, 
assumint totes les responsabilitats de la vida comunitària corresponent i 
amb totes les llibertats per exercir-les Aleshores aquest programa comú 
podrà ser obeït pels partits polítics democràtics des de l’Ajuntament, en 
allò que tingui de vinculant. Caldrà, doncs, fer pas a la sobirania bàsica de 
les comunitats inferiors i a la cessió o retirada consensuades, de 
competències delegades cap a les superiors. Això és ser poble sobirà, això 
és ser un poble amb la força provenint de les seves pròpies arrels, al qual ja 
no li caldrà cap Defensor. S’autodefensa, s’autoorganitza, s’autodetermina, 
s’autolegisla (auto-nomos) i s’autogoverna ell mateix amb la seva pròpia 
força. 
Aquest és l’autèntic alliberament, l’autèntica independència, l’autèntica 
sobirania, l’autèntica emancipació del poble adult, talment com s’emancipa 
jurídicament una noia o un noi quan esdevenen adults. Aquest subjecte 
col·lectiu, que no és l’Ajuntament oficial i polític, ans està personificat en 
la corresponent Assemblea pública, haurà de tenir la iniciativa legislativa, 
el control de l’executiu i la propietat i decisió sobre el capital comunitari, 
una elevada plusvàlua comunitària, avui dia ocultada i injustament 
espoliada per part d’entitats privades i oficials, que haurà de retornar al 
poble. Aleshores, la sanitat, l’educació, els mitjans de comunicació, el sòl 
municipal no seran ni privats, ni de l’Ajuntament, ni de l’Estat, seran de 
propietat i decisió públiques. No vull fer-me llarg. Però crec que podeu 
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endevinar quina és la força latent del poble radicalment sobirà, senyor de si 
mateix, actualment prostrat, degradat, massificat, plebeu. Meditem-hi! 
A un poble aital no li caldrà defensar la seva identitat nacional, comarcal o 
municipal, com em queixo que no es prou ben defensada en la nostra Carta 
ciutadana. No li caldrà ni Comissió d’Alerta ni Defensora o Defensor del 
Ciutadà perquè a tots els nivells, grans i petits, serà plenament autodefensat 
i codefensat des dels altres territoris i nivells. En comptes d’uns delegats o 
d’unes comissions, l’esperit de bon veïnatge, de fraternitat, de concòrdia 
comunitària vetllarà Barcelona com aquell àngel del Portal de muralla que 
fou vist, segons la llegenda, per sant Ramon de Penyafort. I equilibrarà la 
societat respecte de la violència cruel, la crítica fera i la competitivitat 
salvatge de la nostra actual cultura del dissens. 
Però anem a pams. Bo és començar, com he dit, per l’assistència als més 
necessitats. Benvinguda Carta, benvinguda Comissió, benvingut Defensor i 
tan de bo pugui aviat dir benvinguda votació per a la seva designació. Quan 
es dóna una situació, com l’actual, d’indefensió, d’una part, i de 
prepotència, per l’altra, en un permanent escàndol ciutadà, cal aquell 
Defensor civitatis, inventat en el temps del corrupte Baix Imperi Romà. 
També al Renaixement, St. Antoní, bisbe de Florència fou tingut pel poble 
com Defensor civitatis. Era, i el poble així ho sentia, el defensor dels 
pobres enfront de la prepotència dels Mèdicis. Bona és doncs aquesta 
defensa en front de la prepotència política actual. Però, per acabar, 
permeteu-me vaticinar que aquesta Carta, a la llarga, esdevindrà 
incomplible si la participació democràtica no és fa troncal i no emergeixen 
els subjectes col·lectius responsables i sobirans, l’ànima col·lectiva, sense 
la qual el cos social i territorial, per ben enginyat i dirigit políticament que 
estigui, es mor, es corromp i es fa presa de tota mena de rapinyes per part 
d’aquells voltors carronyaires que sempre vigilen des dels aires elevats del 
poder. 
 
Lluís M. Xirinacs. 
Barcelona, 10 de desembre de 2001.
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Manifest de Germanies – 03 (Germani03Classe.doc) – Barcelona, 
15.06.1999. Lluís M. Xirinacs. Versió 15.1.2001. 

 
 
Barcelona, dimarts, 15 de juny de 1999. (Actualitzada la part final: gener 2001). 
 
 
Estimades/ts companyes/nys i amigues/amics: 
 
La secció GERMANIES de la fundació RANDA us tramet l’esborrany1 de treball d’una proposta 
d’estudi conjunt sobre el tema sempre punyent de la “comunitat humana”, avui i ací. Es 
presenta com un estudi - manifest en vista a una possible acció social de realització pràctica. 
Volem oferir-lo a tothom que hi estigui interessat per encetar un debat sempre obert en vista a 
la seva oportunitat, a la seva viabilitat i a la seva execució. 
 
Abans de lliurar-vos-el com a proposta de la fundació ha estat revisat, polit, criticat i contradit, 
en primera instància (doc.: 01 - 21.12.1998) en un debat intern previ de la gent de la fundació. 
Les millores proposades han estat integrades en el text. Les explicacions, diferències i 
contradiccions han estat ofertes en notes a peu de plana per a la vostra consideració (doc.: 02 
– 3.04.1999). A partir d’aquesta data ha començat el debat obert. Aquesta és la 3º versió. 
Voldríem que la revisió sigui permanent, que el text sigui sempre obert i sempre renovable. En 
honor al joc democràtic que perseguim voldríem que, d’una banda s’anés decantant un text 
màximament consensuat / contractat i que, de l’altra, sempre hi constessin les discrepàncies i 
fins i tot les oposicions. Anem arribant a vosaltres per la via de l’amistat, del parentiu o del 
veïnatge. N’esperem resposta, comentaris, afegitons, crítiques que intentarem anar integrant 
en el text. 
 
De moment, l’àmbit del nostre debat i els arguments i plantejaments que s’inclouen miren als 
individus i a les comunitats humanes del territori dels Països de Catalunya, València, Balears i 
Pitiüses, Catalunya del Nord, Franja d’Aragó, Andorra, i l’Alguer, que hi vulguin participar. La 
via d’expansió del debat és primerament la de la xarxa d’amics d’amics d’amics..., que tots 
tenim. Més tard els amics d’amics, desconeguts entre ells, pertanyents a una mateixa 
comunitat bàsica, podran reunir-se i promoure el debat entre els individus veïns i entre les 
comunitats veïnes. Per tal de promoure aquest expandiment cal que ens lliureu les referències 
d’aquells amics als quals feu extensiu el text del debat. La fundació s’ofereix per a recollir, en 
una base general de dades (BGD), totes aquestes referències i respondre a la consulta de 
qualsevol individu o comunitat que vulgui conèixer la gent interessada al seu entorn, tot i que 
sigui desconeguda. No cal dir que aquest servei no és reclamat per la fundació en exclusiva. 
Tota col·laboració serà ben rebuda. 
 
Si, de resultes del debat, arribàvem a obtenir un text bàsic, sempre obert i sempre reformable, 
de prou entitat de continguts, hauríem encetat un camí per concretar l’opinió pública - les 
nostres opinions fetes públiques -, que anés permetent la presa conjunta i, doncs, pública de 
decisions sobre el propi destí. I ja hem dit com fóra una bella novetat pro-democràtica el fet 
d’incloure en aquest text els desacords més o menys minoritaris que podran anar suggerint vies 
d’autocorrecció, d’ajust o d’innovació a un poble que vol avançar tot donant-se les mans. 
 

Secció de Germanies de la Fundació RANDA c./ Rocafort, 242 bis, 1r., 08029, 
Barcelona, tlf.: 93.419.47.47, tlf. 93.322.03.38, fx. 93.444.38.09, 

                                                      
1 “Esborrany! És una paraula, filosòficament parlant, plena de significats, que es refereix a un 
model viu, mai no definitiu, sempre perfectible, sempre revocable ja que de savis és 
rectificar, sempre obert a la creativitat, a l’actualització i a l’encarnació a diferents cultures i 
tradicions” (XET). 
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_______________________ 
COMUNITAT HUMANA. 
 
 

REFLEXIONS DE DEBAT SOBRE EL PROJECTE 
“DEMOCRÀCIA I  NACIÓ ALS PAÏSOS CATALANS”2 

- MANIFEST DE GERMANIES -. 
 
 
 
 
 
                     - “¿perquè fa més fondament feliç altruisme que egoisme?” 
                 - “... tot besant els peus de dames Democràcia i Nació...” 
            - “¿ té sentit l’egoisme3 fora d’infància o de decrepitud?” 
 
 
 
 
 
Document redactat per la secció de Germanies de la fundació Randa i 
esmenat inicialment per 1.-J.Salvadó, 15-12-1998 (JSA), 2.- Jaume 
Romagosa i Nebot, 17-12-1998 (JRN), 3.- Antoni Ricart 30-12-1998 
(ARI), 4.- Carme Béjar i Salvadó, 12-1-1999 (CBS), 5.- Xavier Espar 
17-1-1999 (XET), 6.- Jean-Loup Herbert, 6-2-1999, 1419 (JLH), 7.- 
Aleix Cardona i Jordan, 10-2-1999 (ACJ), 8.- Àngels Baldó, 17-2-1999 
(ABA), 9.- Grup d’Olzinelles-La Vinya, 12-6-1999 (GOV). 
 
Barcelona, 15 de juny de 1999. 
Actualitzat, 15 de gener de 2001. 
 
 
 
 
 
                                                      
2 “Sabeu molt bé que aquesta denominació és un article de mal vendre, que va lligat al 
concepte imperialista que de nosaltres tenen els nostres germans de llengua i nació i que serà 
un obstacle per a la difusió del projecte fora de Catalunya. He estat veient per la tele el festival 
de l’Obra Cultural Balear i, capficat com estic aquestos dies amb el vostre projecte, m’he volgut 
fixar si es feia esment dels Països Catalans. En cap moment. Vaig sentir que hi havia anat gent 
del Rosselló, de la Franja de Ponent, del  Principat, de València però no vaig sentir cap al.lusió 
(potser en algun moment vaig badar) als PP.CC. I això a les Balears, la més agermanada de 
les nostres germanes! Que serà, doncs, a València, on gran part de la població no ha estat mai 
catalana ni ha parlat la nostra llengua, on perviuen impúdicament, sense cap oposició, entitats 
com <<Caja de Ahorros de la Valéncia Castellana>>? Com no es trobi alguna contracció 
innòcua que aculli tots els països, a l’estil de Galeusca, per exemple, em penso que es 
presenta magre. Penso si no seria millor començar pel Principat [de Catalunya] i enfortir-nos 
aquí, de manera que, veient-ho profitós, fossin ells els qui a nosaltres vinguessin” (JSA). 
3 “L’home és un animal egoista i no ho podem oblidar” (ARI). 
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Carta - pròleg 
 
 
 
 

Estimada parenta o veïna: 
Estimat parent o veí: 

 
 

Hem escrit aquests papers “Comunitat humana” i  te’ls volem presentar. Els hem escrit 
amb amor i seríem feliços si els trobaves interessants, si els llegies poc a poc, potser 

amb paper i llapis a mà, a fi d’anotar els suggeriments, propostes de canvis, afegitons 
o crítiques que se’t podien ocórrer. Ens les podries trametre a “RANDA, Germanies, c./ 

Rocafort 242 bis, 08029 Barcelona”, on hi ha la fundació que treballa en aquesta 
proposta o a la persona que t’ha fet a mans aquest text. Recollim totes les esmenes. 

Les majoritàries entre els consultats - potencialment tothom - van essent incloses en el 
text en successives edicions. Les minoritàries o purament aclaridores van apareixent 
en forma de notes o comentaris. Ho fem així per mor d’anar obtenint un text pactat o 

contractat democràticament, en cada moment, en un clima de concòrdia, de consens, 
que permeti fer de la comunitat humana, no un lloc odiós únicament ple de baralles 

que es fan eternes, ans un espai de felicitat esforçada enmig de les inevitables 
dificultats de la vida. 

 
Aquest lloc o espai o casa comuna, és on podem festejar la vida amb un 

banquet permanent de germanor, amb una “taula d’en Bernat” on tots hi són 
cridats. En l’antic idioma dels grecs es deia oikía. I, tot seguint la mateixa arrel 
oik-, equivalent a vic-, els llatins formaren la paraula corresponent vicus, d’on 
manlleva el nom la nostra ciutat de Vic, sempre amb el mateix significat. Qui 
participava d’un vicus era anomenat vicinus. I d’ací surt la paraula veí/ïna, la 

persona a qui adreçem aquests papers. Cal que tu, com nosaltres, com els 
altres veïns nostres ens sentim participants feliços, lliures i responsables en la 

gran casa que és el nostre veïnatge. 
 

Del grec oikía, surten també les nostres paraules que comencen per eco-. Cal 
que la nostra casa estigui endreçada amb eco-nomia per a viure, amb eco-logia 
per a deixar viure i amb ecu-menisme o germanor o fraternitat per a mantenir la 
unió de fons de tots amb llurs pròpies diferències. També cal dir que la paraula 

comunitat - en el nostre cas, de veïns -, en llatí cum - munere, vol dir amb 
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regals, amb ajudes. Ajudar-se, protegir-se, festejar-se, honorar-se, regalar-se 
els uns als altres amb el bo i millor de cadascú. 

 
Estem submergits de ple en un món superavançat en producció de béns de 

consum, en comunicacions físiques i virtuals, en informació vinguda dels quatre 
punts cardinals i fins de l’espai exterior i, tanmateix, sovint ignorem la 

necessitat que pateix o la felicitat que vessa en aquells que viuen en el pis de 
davant en el mateix replà de l’escala: la senyora Maria, el senyor Joan. Ha 
avançat brillantment la tecnologia i, en canvi, ha restat aturat, derrotat i, de 

vegades, corromput, el desenvolupament corresponent de la convivència entre 
les persones. Plens de coses, d’objectes socials i materials, som mancats d’un 

ferma, saludable, lliure i responsable persona o subjecte social, que sàpiga triar 
i exigir de forma adulta allò que li convé, que sàpiga recuperar el protagonisme 

essencial en una comunitat democràtica, arrel d’on surt tota sobirania i tot 
poder polític. Poble, alça’t i posa’t a caminar com a sobirà de tu mateix! Fuig de 
deixar-te arrossegar pels huracans tempestuosos com una fulla seca o com les 

barraques dels pobles marginats de la terra. 
 

Ens sentim feliços perquè, finalment, després de molts d’anys d’intentar-ho, 
hem vençut la nostra timidesa. Vèiem molta gent xerrar per les botigues, els 

bars, les perruqueries, les cantonades; els vèiem matar el temps en partides de 
cartes, de dominó o de parxís inacabables i no gosàvem parlar-los d’allò que 

els volíem parlar. I, ara, tot fent el cor fort, hem fet les poques passes que ens 
separaven d’ells i hem encetat una senzilla conversa entre veïns. Potser, en 

aquest llibret trobaràs que les converses veïnals són molt importants. 
Desitgem, doncs, que tu també parlis amb altres sobre els punts d’aquest 

llibret, punts que ens afecten a tots, i també desitgem que  ens facis saber les 
persones que en resulten interessades. 

 
Un advertiment a l’hora de tancar aquesta endreça. La fundació RANDA es vol 
mantenir, sense voluntat de poder ni afany de lucre, independent d’opcions de 

partit o de grups privats de pressió. Vol romandre, dintre del possible, 
senzillament humana, oberta i interessada per tothom, cadascú amb la 
tendència que vulgui, però convençuda que, per sota de les diferències 

humanes, meravelloses o cruels, hi ha d’haver, i cal assolir-lo, el denominador 
comú de l’amistat, de l’estimació, de l’agermanament.. 

 
 

Signa: la secció de Germanies de la la fundació RANDA. 
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1.- Teoria de l’acció agermanada o com caldria que 
anessin las coses públiques. 
 
 
                                 “i si, senzillament, tots ens hi poséssim? 
   ... perdre hores tot parlant amb els veïns 
   per trenar la corda forta de l’amor des del seu inici, 
   fer les deu passes que em separen de la porta del 
davant”... 
      
 
 
1.01.- Públic no vol dir estatal.-  La paraula “públic” és emprada actualment 
d’una forma abusiva, desviada i, fins i tot, en molts casos, perversa. Quan es 
diu “empresa pública”, “sector públic”, “ensenyament públic”, “salut pública”, 
“ràdio i televisió públiques”, tothom entén “estatal” o “paraestatal”. Es parla de 
la polaritat: “públic” - “privat”, de “privatització del sector públic”4. Fins i tot, quan 
es parla d’”opinió pública”, aquesta expressió no es refereix a l’opinió del poble, 
aquella que expressa en el replà de l’escala, en el bar, en la perruqueria o en la 
cantonada del carrer, -perquè no té llocs més adients per formular-la i 
expressar-la-, ans a l’opinió d’una selecta elit de persones: intel.lectuals 
“autoritzats”, portaveus de grans entitats i institucions, amos de mitjans de 
comunicació molt persuasius, sovint subvencionats per l’Estat i, en el fons, 
representants dels alts interessos dels més poderosos, que sempre voleien a 
l’entorn de l’Estat (entitats paraestatals). Ells saben, pla bé, allò que convé per 
mantenir el poble ignorant... gairebé sempre mitjançant dispendioses 
informacions privades, confidencials o secrets d’Estat, sempre amagats a la 
“informació pública”. 
 
1.02.- Social no vol dir estatal.- Ocorre un fet semblant al de l’ús de la paraula 
“social”. “Socialisme”, “socialització de les empreses privades, de la terra, de la 
banca, etc.”. També ací es confon “societat” amb “Estat” i “socialització” amb 
“estatalització”. Es parla de la polaritat: “socialisme” - “liberalisme”. Dins de 
l’àmbit del mot “social” cal destacar que darrerament “el discurs políticament 
correcte” prohibeix la paraula “poble”, que és substituïda sense excepció en 
tots els mitjans de comunicació i, fins i tot, en les converses privades per la 
locució “societat civil”. En aquest cas, sembla a primera vista, que la paraula 
“societat” no s’usa en comptes d’”Estat” ans en comptes de “poble”. Però ací 
també s’amaga una fal.làcia. Si parem esment qui compon aquesta “societat 
civil” hi veurem allò del poble més allunyat del poble i més depenent i servidor 
de l’Estat: partits, sindicats, col.legis professionals, gremis, universitats, algunes 
ONGS, selectes grups d’opinió, lobbies, esglésies, etc., en la seva immensa 
majoria dependents del pressupost ordinari o de les subvencions 
extraordinàries de l’Estat mundial, europeu, espanyol, català o barceloní, en el 
nostre cas. Un cop més, domini “estatal” o “paraestatal”.  
 

                                                      
4 “En general, caldria conèixer si tanta recreació semàntica agrada al lector o aquest preferiria 
més concisió definidora dels termes clau i la seva degradació. Cal dir que a mi, personalment, 
m’agrada molt” (XET). 
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1.03.- Nacional no vol dir estatal.- Trobem una tercera tergiversació semblant 
de l’ús de les paraules en el cas del mot “nacional”: “nacionalització de les 
empreses”, “nació” oposat a “nacionalitats”, “Estat-nació”, “xarxa nacional de 
ferrocarrils”, “document nacional d’identitat”, “nacionalitat” d’algú en comptes de 
“ciutadania”. Novament, la confusió, en aquest cas, entre “nació” i “Estat”. En 
aquest cas, la “nació” és considerada com el territori de l’Estat, sovint abarcant 
més d’una nació. Més confusió! 
 
1.04.- “-cràcia” no vol dir Estat.- I, encara, detectem una altra paraula 
devorada indegudament per l’Estat. És la terminació d’origen grec “-cràcia”, que 
acompanya a altres paraules, també d’origen grec: “aristocràcia”, “democràcia”, 
“plutocràcia”, “acràcia”, “autocràcia” i que s’acostuma a interpretar com el 
comandament del poble per part dels nobles en el cas de l’aristocràcia, per part 
del mateix poble en el cas de la democràcia, per part dels rics en el cas de la 
plutocràcia, per ningú en el cas de la acràcia o per un tirà en el cas de 
l’autocràcia. En tots els casos es tradueix per comandament, poder, Estat, 
autoritat, oficialitat. I no és aquest el cas. Comandament, poder, Estat, etc. en 
grec pren el nom d’”arquia”: aristarquia (comandament dels nobles), demarquia 
(comandament del poble), plutarquia (comandament dels rics), anarquia (no 
comandament de ningú), autarquia (comandament d’un tirà), oligarquia 
(comandament de pocs), viriarcat (comandament de barons), gherontarquia 
(comandament de vells), matriarcat (comandament de mares), patriarcat 
(comandament de pares)... L’excel.lent paraula “cràcia” té una fecunda arrel 
CR- indoeuropea, d’on surten paraules com “crani”, “creació”, “concret”, 
“creure”, “increment”, “discerniment”, “discreció”, “crítica”, “criteri”, “cervell”, 
“corn”, “cert”, “encert”, “concert”, “cor”, “coratge”, “acord”, “cercle”. El significat 
d’aquesta arrel esponerosa és: “força”, “poder”, “sobirania”, “intel.ligència”, 
“voluntat”. En l’origen literari més antic: “aquella força física que duu al triomf” 
(Homer). El kratos, és la força del poble, el poder honest, virtuós, la sobirania 
radical, la font de la llibertat i de la responsabilitat, de drets i de deures, la 
voluntat pública fruit de l’opinió pública fruit de la informació pública. 
 
1.05.- L’Estat devorador de mots.- Veiem, doncs, com l’Estat, el domini 
oficial, el terreny polític en sentit estricte, esdevé, a més a més d’un insaciable 
devorador d’impostos, un insaciable devorador de paraules que no li són 
pròpies: “públic”, “social”, “nacional”, “-cràcia”. En l’abast que es doni a 
cadascuna d’aquestes quatre paraules, per cert no sinònims, rau l’aclariment 
d’importants opcions en el terreny de l’harmonització de la comunitat humana, 
fins i tot de l’harmonització de les seves relacions amb la naturalesa (“nacional” 
↔ “natural”), tema ecològic aquest, que surt dels límits de la nostra exposició. 
  
1.06.- Lluita sobre els mots.- Les paraules, sovint s’ignora, constitueixen 
aferrissat camp de batalla de la lluita de classes. Ho digué, ho raonà i convencé 
l’opinió mundial, l’insigne pedagog brasiler Paulo Freire. Fundà i expandí, amb 
gran èxit, un intel.ligent mètode d’alfabetització amb paraules del poble 
oposades a les del stablishment. Sorprèn que una cosa tan fràgil com una 
paraula pugui dictar la vida d’una persona o d’un col.lectiu. Un dels més 
destacats beatniks -representants del moviment beat  immediatament posterior 
a la 2ª guerra mundial-, William Borroughs, parlava de revolució electrònica i es 
referia a canviar la definició i l’ús, que ell practicava electrònicament, de certes 
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paraules clau per tal de canviar un sistema polític. El nou discurs, gravat en 
magnetòfon, era reproduït en to subliminal pels carrers de Nova York en dies 
d’eleccions. La gent, que escoltava mig distreta, canviava de vot sense adonar-
se’n. “Com els virus -deia- són seqüències informatives genètiques que 
distorsionen els organismes en infectar-los, així les definicions són seqüències 
informatives mentals de paraules que distorsionen els cervells en infectar-los, i, 
doncs, les conductes”. És més eficaç canviar cervells que imposar conductes 
coactivament. Les paraules governen l’esperit. El poder prostitueix 
continuadament els mots per dominar, des de dins, els cervells5. Cal, doncs, no 
anar abandonant al poder els mots cremats o desnaturalitzats per ell. Al final 
ens quedaríem muts. Cal, ardidament i amb tenacitat, protegir els mots i 
recuperar-los en el seu sentit més original possible. 
 
1.07.- Que és “públic”.- La paraula “públic” sembla que té l’origen en una 
confluència de dues antigues paraules llatines: “púber” i “populus”. Des dels 
temps més reculats, com és natural, el nen no participa en la comunitat per 
falta de maduresa. Nosaltres diem: “és menor d’edat” (1.22, 1.25). Ni es pot 
emancipar, ni es pot autodeterminar encara. És subjecte a la pàtria potestat i li 
cal un procés evolutiu cap a la llibertat i responsabilitat plenes. Només 
assumeix la plenitud de la seva sobirania en esdevenir adult. El signe ancestral 
n’era l’aparició de la pubertat, i quan la mateixa naturalesa i les lleis avalaven la 
capacitat de l’individu d’atendre a la supervivència i educació dels fills  
immediatament, el púber entrava a formar part del poble amb plenitud de 
facultats. “Públic” vol dir, doncs, el conjunt del poble púber, adult. L’espai 
públic, el domini públic és el domini del poble i, encara avui, en el primer article 
de tota Constitució que es vulgui democràtica es diu: “La sobirania resideix en 
el poble del qual emanen tots els poders de l’Estat”. La res publica, la república 
es refereix, no a qüestions tècniques, pròpies d’especialistes, no a qüestions 
místiques, pròpies de personalitats magnànimes, ni a qüestions metafísiques, 
pròpies d’ideòlegs, intel.lectuals i juristes, sinó a la Comunitat constituïda, sigui 
com sigui, bàsicament per persones individuals adultes, que comença amb la 
generació de Comunitats de convivència d’individus (llars) i, successivament, 
Comunitats de Comunitats en ordre creixent: barris, municipis, comarques, 
regions, països, nacions, internacions, civilitzacions... Cal dir-ne Comunitats 
troncals o fonamentals. Les Comunitats brancals o transversals: associacions, 
agrupacions, empreses, sindicats, partits, gremis, col.legis professionals, 
fundacions, ONGS, etc., internament autònomes, cal que depenguin de les 
Comunitats troncals (1.30) i que, quan els calgui actuar externament, demanin 
permís d’actuació a cada Comunitat troncal afectada en cada nivell, sempre 
començant pel nivell inferior segons el principi de subsidiarietat (“no renunciïs ni 
lliuris a un nivell superior allò que es pugui fer en un nivell inferior”). No es pot 
dubtar que avui trobem un gran índex d’abandonisme en els nivells inferiors i 
cessió de responsabilitats als superiors que il.lustren la històricament 

                                                      
5 “El llenguatge ha de ser l’eina de comunicació que hauria de portar a la comunió i no a 
l’engany i al frau... Avui es donen significats equívocs i fraudulents que perverteixen la funció 
original de les paraules. Però el pitjor és quan amb intencions de poder o per desconeixement, 
les paraules prenen un referent abstracte que es vol fer passar per un referent experimentable. 
Es vol fer passar un mapa per un territori, fent servir la llengua com a desorientadora i 
separadora de la realitat que es designa” (XET). 
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continuada i inconfessada complicitat dels oprimits amb els opressors entestats 
en acumular poder i en desmobilitzar els inferiors per a què no destorbin . 
 
1.08.- Domini públic en el període de salvatgia.- No farem ací la història 
completa dels avatars soferts pel domini públic al llarg dels temps. Només unes 
pinzellades esquemàtiques (1.11, 1.13, 1.16-20). Sembla que en el paleolític, 
com en les romanalles epipaleolítiques posteriors, no hi havia domini estatal. 
Sembla que el domini privat era estret i petit i que el domini públic era ample i 
generós, compost pel conjunt de la població adulta d’una Comunitat 
determinada, i expressat en situacions de conveniència o de necessitats, per 
l’Assemblea oberta a tothom i de participació directa, potser presidida 
honoríficament per mascles conductors, per ancians o per mares matriarques 
amb gran autoritat moral -primers indicis de la institució de l’Estat-, però en la 
qual tots tenien veu i vot i en la qual residia la plenitud de la sobirania, la “-
cràcia” (1.04). Encara no hi havia poders estrictes de l’Estat, emanats del poble 
o rapinyats. Tothom es representava a sí mateix. Ací s’escau amb la màxima 
propietat la paraula “democràcia”, tot i que encara no hi havia demos, “poble”, 
fruit posterior de la unió de nacions diverses a diversos nivells. 
 
1.09.- Demos / populus.- Si abans hem explicat la paraula “-cràcia” d’origen 
grec, ara cal explicar la paraula “demo-”, del mateix origen. “Demos”, en grec, 
significava “els habitants del territori” o, simplement, “el poble”, “el poble 
sobirà”. “Populus” n’és l’equivalent en llatí. Però en els orígens de la paraula, el 
poble era orgànic, unió de nacions, no era massificat, no era “plebs”, paraula 
llatina que vol dir, igualment, en català, “plebs” o bé “gentalla”, “populatxo”, 
“multitud”, “massa”, que sembla d’igual arrel i significat que el “pléthos” grec. 
Com en totes les nacions més antigues, el “demos”, el “poble” representava 
una comunitat orgànica, feta, com hem dit (1.07), de llars, clans (gentes en 
llatí), fratries ( fratria locució aquea), tribus, amfictionies (nom grec) o 
confederacions de dotze tribus (semítiques),...nacions ((g)natio en llatí, genos 
en grec, d’on (g)natura,  gentes, (g)nobiles, gyné (dona), geni, genuí, general, 
gendre, etc. ) en sentit ample, a tots els nivells, on dominava, tot i que no en 
exclusiva, la consanguinitat (en la salvatgia del paleolític superior: el 
matrilineat). Vegeu-ne el cas bíblic: “Feu el cens de tot el poble israelita per 
clans i per famílies” (Nm. 1, 2ss.), “els israelites acamparan cadascú sota el seu 
estendard, sota les ensenyes de les seves cases paternes” (Ibid. 2, 2ss.). El 
kratos, la força, la sobirania rau en el demos / populus, com reconeixen 
axiomàticament les Constitucions que s’autoafirmen democràtiques. L’autoritat, 
elegida democràticament pel poble i, per tant, representativa, no suplantadora, 
només mana en tant quan precisa i executa la voluntat pública, recollida 
efectivament en la base, talment que només poden ser objecte de tractament 
polític aquelles coses pactades amb consens en el domini públic (1.22). Si això 
provoca desastres socials, les seves conseqüències no han d’ésser evitades 
per protectors clarividents. Aquells desastres ja faran reflexionar la base 
democràtica per tal que arribin a pactar i consensuar coses més adients. Cal fer 
desaparèixer els “papàs” i “mamàs” superiors, que es pensen que saben més 
que ningú. Diu Doris Lessing: “Els moviments polítics de masses han encoratjat  
la pitjor cara del comportament humà”.  
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1.10.- Pléthos / plebs versus ethnos / natio.- Això ens porta a diferenciar 
sense tergiversacions el poble orgànic d’una massa uniformitzada: el poble, de 
la plebs. El poble, hem dit, és fet de nacions (llars, barris, municipis, 
comarques,...), originalment nascudes segons natural descendència de pares a 
fills (unió de sang), tot i que s’acceptaven sense reticències, hospitalàriament, 
sobrevinguts amb paleses bones intencions. Tanmateix, A) en primer lloc, 
sempre la sang, la generació (genos grec, gentes llatí) humana, la genètica, 
acompanyada d’un cervell amb grans extensions de la seva escorça no 
predeterminades per l’instint (“zones silencioses”), ha florit i ha estat superada 
en i per la cultura (ethos) interna, pròpia i original de cada lloc. “La llengua 
pròpia de Catalunya és el català”6. La nació, tan poc instintiva, tan possibilista i 
diferenciable a nivell humà, esdevé, mitjançant l’educació i la cultura, una ètnia 
(ethos + (g)enos): parentiu + cultura. Paraula noble a recuperar, tot i que ha 
estat pervertida pels etnicistes i pels massificadors de torn. Llengua, literatura, 
festes, art, costums, geografia, història, economia, institucions complementen i, 
en certes ocasions, supleixen amb escreix, sense negar-los, els vincles de 
sang de la nació, a nivell humà. Qui comparteix la cultura esdevé 
“superconsanguini” tot i que sigui sobrevingut. La “sang” humana superior és la 
informació pública, base de la cultura. I, B) en segon lloc, sempre i en tot lloc 
des de temps ancestrals, s’ha donat la meravellosa virtut de la hospitalitat: 
l’acolliment excepcional i generós del passavolant i l’acolliment ple del 
nouvingut respectuós que vol fer estada permanent en so de pau, fins a ser 
considerat connacional. En canvi, C) la plebs és feta de l’acumulació 
desmesurada i abassagadora, en un mateix país, d’individus o grups 
sobrevinguts, desarrelats, d’altres bandes, que comprensiblement 
desenvolupen relacions amistoses entre ells -unió de companyonia: 
”camarada”, “company”, “solidaritat”, “etnicitat d’origen”-,  fruit de la unió per la 
cultura d’origen i en la desgràcia actual, i relacions sovint hostils amb els 
receptors. Poden arribar a esclafar l’organicitat del territori envaït, com 
s’esdevení a Atenes, a Roma, a les prades nordamericanes, a les selves 
paraguaies i a tants altres llocs. Proposem ací una hipòtesi aproximada 
d’escalat ascendent d’ètnies, que caldrà reajustar a cada territori segons 
voluntat sobirana:  
 
      00.- Individu humà (precol.lectiu)  
      10.- Llar, pis, masia (comunitat de convivència) 
      11.- Casa de pisos (comunitat de veïns) 
      12.- Illa, Carrer, Passatge, Avinguda o Plaça 
      20.- Barri7 rural o urbà (comunitat de veïnatge àmplia)8 
                                                      
6 “Si volem ressuscitar l’esperit, tan malmès, del nostre poble, el primer puntal és la llengua. 
Però no som ni capaços de parlar sempre en la nostra llengua a l’”invasor” que, tot i viure en 
aquestes terres des de molts anys o fins havent-hi nascut, no es vol assabentar de què parlem 
una llengua diferent. Ens deixem endur per costums que ens vénen de temps d’esclavatge i 
ara, que ja no som esclaus, no sabem desavesar-nos-en i tornar a l’esperit lliure del nostre 
poble” (CBS). 
7 “Hi ha hagut una escola urbanística orgànica de caire romàntic que elevà (el barri) a panacea i 
punt crucial de la planificació urbana. La teoria de la unitat de veïnat (Patrick Abercrombie*, 
Gaston Bardet, Frederick J. Osborn) dels anys 1945 a 1955, aproximadament, enllaçada 
directament amb una tradició anterior (Ebenezer Howard* [la ciutat jardí*], Patrick Geddes*,  
Marcel Poëte, Lewis Mumford*), compon jeràrquicament tota la ciutat en un esquema 
arborescent que pren com a element bàsic el barri o la ciutat de veïnat (neighbourhood unit). 
Les crítiques a aquesta manera de pensar (autosuficiència del barri, que minimitza la relació 
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      21.- Districte 
      30.- Municipi (comunitat de producció bàsica)9 
      40.- Comarca (comunitat de mercat) 
      50.- Regió, vegueria, departament, província (comunitat d’administració) 
      60.- País (comunitat de costums) 
      70.- Nació (comunitat de cultura) 
      80.- Internació (unions, federacions, confederacions voluntàries de gran 
abast) 
      90.- Civilitzacions 
    100.- Comunitat humana mundial10. 
  
     Proposem, també ací, l’aprofundiment de la teoria social de la representació. 
La votació individual massiva, milionària, de la base a les candidatures de les 
altures de gran territori instaurada des de la Revolució Francesa com a mirall 
de democràcia és una terrible trampa elitista i antidemocràtica. És l’exercici pur 
i dur de la irresponsabilitat. Només així s’explica el sempre amenaçant 
abstencionisme i les sumes de diners o les coaccions necessàries per a què les 
urnes no es quedin sense vots. 
 
1.11.- Domini públic bàrbar i civilitzat.- A partir del mil.leni onzè aC., etapa 
mesolítica, segurament aparegué el patriarcat i amb ell els senyors de la 
guerra, el primer feudalisme de la història, repetit en munió de feudalismes 
posteriors. La societat internament es partí en senyors (guerrers) i servents 
(treballadors del camp). I començà dintre de cada societat la lluita entre classes 
(opressors / oprimits) econòmiques, de gènere, culturals, lingüístiques, etc. Els 
senyors, aviat dominats pel senyor més fort, el rei (rex, responsable de la 
rectitud), constituiren la primera forma clara d’Estat devorador que combaté el 
domini públic. Senyors / servents, Estat / poble. Aquest estat de coses millorà 
en el neolític i en el primer bronze de diversa forma, però, essencialment, es 
recompongué, per damunt del domini privat de cadascú, el domini públic o 
popular o demòtic dels fins aleshores servents, cada cop més emancipats (lluita 
d’èxit creixent per a la democràcia), sempre organitzats en llinatges segons 
descendència, abans materna i ara pàtria o paterna (patricis contra 
l’aristocràcia guerrera). Tot i que des d’aleshores es mantingué, fins als nostres 
dies, per damunt del domini públic, un domini oficial, estatal, polític (monarquia, 
oligarquia, timarquia, demarquia, etc.) més o menys opressor.  

                                                                                                                                                            
entre barris i llur especialització) no poden, però, posar en discussió la mateixa existència del 
barri, que roman com l’element més segur d’ajuda en la tasca de planificació dels conjunts 
urbans” (Manuel Ribas i Piera, a Gran Enciclopèdia Catalana) 
8 El insigne arquitecte Walter Gropius (1883-1969), fundador de la Bauhaus, no depassà mai el 
nivell urbanístic de barri. 
9 Des del s.XIX, trobem monstruoses megàpolis municipals fruit de l’industrialisme i del buidat 
humà dels camps, que ha exigit de genials arquitectes urbanistes (I.Cerdà (1815-1876), Le 
Corbusier (1887-1965), Lúcio Costa (n.1902), etc.)  solucions agosarades i brillants, tot i que 
revisables en els segles a venir. “Els termes barri i municipi no hem semblen suficients per 
entendre el fenomen extraordinari de les ciutats des del segle XIX (salutacions a Ildefons Cerdà 
i a la seva teoria de la urbanització” (JLH). 
10 “M’agrada molt. De l’escalat ascendent de distintes ètnies caldria recalcar que hi ha una 
unitat natural que les inclou. Un humà pot estar malalt d’un nivell, per desplaçament o rebuig, 
però aquest nivell és una necessitat natural: així doncs, li cal la pròpia cultura o l’adopció d’una 
altra. Potser no és objecte d’aquest treball, però cada persona i la Comunitat Humana mundial 
formen part de la Natura (cosmos material i consciència col.lectiva)” (XET). 
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1.12.- Poble i autoritat.- Quan el domini públic conserva les regnes del poder i 
el domini oficial (ofici, ministeri = servei) serveix el poble, enlloc de suplantar-lo, 
al conjunt se’n diu “república” (el domini públic, la cosa pública). A Roma la 
república succeí a la monarquia de reis guerrers heretada dels etruscs. El poble 
format per les gentes patrícies de les tribus federades s’espolsaren  una 
institució que els era aliena. Als estendards de les legions romanes i al 
frontispici dels edificis principals hi figurava el lema Senatus populusque 
romanus (SPQR), “el senat i el poble romà”, el domini polític, ciutadà, estatal i 
el domini públic, popular o democràtic. A Grècia es distingien també nítidament 
els dos dominis socials, estatal o polític i popular o democràtic, amb el lema 
polis kai demos, “ciutat i poble”. Ací es veu que “ciutat” (Estat) no és “municipi” 
(poble), ni coincideix necessàriament amb el territori d’un municipi. A Grècia, 
més aviat, hi havia Estats comarcals, valls poc comunicades que només 
s’obrien al mar. Atenes era un municipi de l’Estat comarcal de l’Àtica. Municipi 
és una federació de barris que són, al seu torn, federacions de llars de 
convivència. I comarca és una federació de municipis.  Tot això plegat pertany 
al domini públic no oficial. En canvi , originalment, “ciutat” vol dir delegació per 
part del poble o usurpació, feta contra el poble, del seu poder per fer política 
(“polis”). És, per tant, quasi sinònim d’Estat. Aquest és el sentit de la cité 
francesa i dels seus citoyens (pertinença a un Estat). És el sentit de la city 
anglosaxona. I veiem com en alemany Stadt (ciutat) i Staat (Estat) tenen la 
mateixa etimologia. En els passaports espanyols, inadequadament, se’ns 
demana la nostra nacionalitat, com a col.laboració a la cerimònia de la 
confusió. Adequadament caldria que ens demanessin la ciutadania, com fan els 
passaports d’altres llocs. La intenció de la pregunta és inequívocament oficial i 
controladora des del poder constituït. Cada nivell -la llar, el barri, el municipi, 
etc.- pot tenir el seu corresponent Estat, la seva corresponent política, el 
comandament al servei de la voluntat pública en cada cas. Hi ha base i hi pot 
haver altura, poble i autoritat. Autoritat, ve del llatí auctoritas, que al seu lloc ve 
del verb augere, que vol dir augmentar, en el nostre cas, el bé comú, el bé del 
poble, servir amb eficàcia la voluntat pública. El poble no es nega la possibilitat 
de dotar-se d’autoritat, però no abdica en ella la seva responsabilitat de base i, 
per tant, no vol ser autoritat. Vol ser poble sobirà (Gandhi) des de la base, font 
de tot poder honest. Renuncia, com a tal, a presentar-se a qualsevol elecció. 
Però vol controlar els electes. De la base estant. Cal, doncs, institucionalitzar el 
poble des del poble amb la creació de l’Assemblea de la comunitat troncal i cal 
que el poble no deserti del lloc del poble ni es deixi comprar mitjançant 
subvencions o privilegis. L’acció gandhiana innovadora recicla, tanca el circuït 
autoritat → poble, poble → autoritat, institucionalitza l’acció del poble devers 
l’autoritat. Aquesta és l’acció no violenta (1.40)11:  
 
 a) de cooperació amb l’autoritat (allò que tradicionalment s’ha dit 
obediència) 
 
 b) de denúncia contra l’autoritat (quan la consciència exigeix de fer-ho) 

                                                      
11 “La desobediència civil avui i aquí no pot se la mateixa que la dels anys quaranta a l’Índia. La 
dificultat del control de les masses, la facilitat de la seva manipulació –bo i que sembli 
contradictori-, l’enorme poder destructor i de violència de grups fins i tot petits, les 
conseqüències econòmiques, que immediatament seràn socials..., etc.” (JSA). 
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 c) de no cooperació amb l’autoritat (vaga, objecció de consciència) 
 
 d) de desobediència civil (comissió de delicte just sobre llei o reglament 
injusts) 
 
 e) de solució alternativa (“si no trobes el camí, fes-te’l”) 
 
 En els casos b), c), d) i e), cal assumir disciplinadament les represàlies 
provinents del sistema establert. 
 
1.13.- El desarrelament.- Entrem ara en un tema difícil i dolorós. “Qui perd les 
arrels perd la identitat”, diu el Cantant. Ara és moda blasmar les nacions 
identitàries12. Fins els nacionalistes se n’avergonyeixen en llurs discursos. Què 
va passar? L’imperialisme -una nació que devora altres nacions-,  des de 
l’instaurat per Sargó I, amb un inici de capital central metropolitana -no polis, 
ans metropolis- a Babilònia (2.350 aC. aprox.), empenyé inexorablement els 
components dels pobles devorats a les deportacions, a la fuga, als exilis, a les 
marginacions, als bandidatges, a les migracions, al mercat mundial d’esclaus o, 
més tard i fins ara, de proletaris, a la destrucció alhora de les nacions 
emissores i de les receptores. Els desarrelats, arribats esgrunadament o en 
massa, en un indret, sovint ja no eren poble, sovint eren desproveïts del seu 
cognom gentilici. A Grècia se’ls anomenava pléthos, a Roma reberen el nom 
de plebs. Eren plebeus, la púrria de la societat, descastats, in(g)nobles. La 
causa és manifesta. L’agressor genocida -quedi clar- és l’imperialista polític, 
econòmic, financer, militar, religiós, cultural, comunicacional. Els progressistes, 
molts d’ells també desarrelats, només volen pal.liar simptomàticament els 
efectes amb llur crida contra el racisme, el xovinisme, les lleis d’estrangeria, 
etc. i a favor de la tolerància, del respecte a la diferència. Volen que l’immigrat 
sigui ben acollit. Només veuen la seva desgràcia. No veuen que alhora, 
conscientment o inconscient, són les mans llargues de l’imperialisme que, 
després d’haver matat llur nació, els està emprant per matar la nació receptora. 
Deixen intactes les causes. Per ignorància?, per impotència?, per una 
síndrome semblant a la d’Estocolm? per l’autoodi que l’opressor indueix en 
l’oprimit? Des de fa uns quants mil.lenis el poble, el domini públic és agredit 
aclaparadorament per via  transversal per l’allau de desarrelats expulsats dels 
seus propis pobles, de les seves arrels. Plebeus contra patricis. Atenes 
sucumbí a aquesta invasió tova. A Roma, s’allargà la lluita entre patricis i 
plebeus. En un moment donat, per defensar els plebeus una mica, s’institueix el 
tribú de la plebs. Algú el compara amb el ”defensor del poble” actual. Tan 
malament està ara el poble que se l’equipara amb la plebs? Finalment, també 
Roma sucumbí. Un exemple espectacular: pràcticament tota Amèrica i Austràlia 
són el resultat catastròfic de la invasió de tots els expulsats d’Europa. Els 
sobrevinguts, llevat de comptades excepcions, en comptes d’aliar-se amb els 
                                                      
12 “Ara em sembla fonamental de tenir un model adequat del que som i volem ser, per poder-
nos projectar, creatius i versàtils en la nostra dimensió comunitària, oberts als problemes del 
món des d’una identitat heretada històricament, des de la identitat de la pròpia comunitat 
nacional. Sentint-nos amb una identitat diferenciada i reconeixent-nos alhora com a part 
inseparable de la comunitat humana. Així és com podrem autodeterminar alternatives de 
relació a tots els nivells que repercuteixin directament i indirecta, en la qualitat de la vida 
comunitària” (XET). 
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comparativament més febles pobles autòctons contra l’imperialisme prepotent, 
practiquen, ells també, la prepotència patida en llur carn, contra els receptors! I 
sovint guanyen, arrasen. Les desgràcies derivades són apocalíptiques: 
genocidi doble, d’origen i de destí, netega ètnica doble i establiment d’una 
societat plebea, desarrelada, inorgànica, massificada, dividida pels 
enfrontaments entre autòctons i immigrats, màximament quan aquestos, per 
salvar llur cultura funden illes troncals sobiranes d’esquena al territori aliè on 
s’han allotjat (conseqüència del lerrouxisme decarat o encobert). Per tal de 
salvar llur organicitat interna provoquen un pluralisme extern desorganitzador, 
massificador. El resaultat és que la societat acollidora esdevé apta per a tota 
mena de manipulacions per part dels grans Genocides de guant blanc. Avui, 
després de quatre mil anys d’un imperialisme encara ara vigent, qualsevol 
proposta d’autodeterminació, amb gran alegria de les classes dominants 
mundials, xoca amb la barreja d’ètnies en cada territori que la demani. El 
desarrelat, que de vegades vol ser considerat “ciutadà del món”, pateix un mal 
gravíssim que sovint li resta amagat a ell mateix. El desarrelat ha perdut la seva 
identitat, la seva sobirania, la seva personalitat, la seva força, la seva “-cràcia” i 
ajuda a perdre-la al seu amfitrió. Ell potser no se n’adona, tan alienat està, però 
esdevé una fulla seca arrossegada, per qualsevol vent de poder, cap a una 
informació única, cap a una opinió o pensament únics, cap a una voluntat 
única, cap a la tirania. En la seva caiguda arrossega l’amfitrió.  I l’envaït (a casa 
seva) acaba esdevenint invasor (de la casa d’altri) si vol mantenir-se 
indefinidament diferenciat en front de l’amfitrió. I, cal dir-ho amb èmfasi, entre 
els pocs grans genocides es troben també petits i mitjans genocides en el país 
amfitrió que fomenten aquest estat de coses al servei de llurs interessos 
egoistes (mà d’obra barata en feines de categoria ínfima) en front de l’interès 
públic. 
 
1.14.- Les migracions.- Des d’aquest punt de vista, jo ací demano a tots els 
desarrelats del món -tants n’hi ha!- que, sempre que puguin, s’aliïn amb els 
pobles receptors, que promoguin l’entesa amb i entre aquests pobles per a 
recuperar el domini públic agermanat, contínuament agredit en cada societat 
humana; que s’abstinguin de practicar una política invasora, proselitista de llur 
pròpia cultura i que, en canvi, practiquin una actitud d’integració noble, elegant, 
amorosa, progressiva i aportadora de saba nova a la cultura amfitriona, que, en 
el seu territori o àmbit, té uns drets adquirits. I demano als pobles receptors 
que, sempre que puguin, discerneixin rigorosament, d’entre els sobrevinguts, 
els amics dels enemics, els aliats potencials, sovint amb gravíssims problemes 
humans i econòmics, dels invasors, i els tractin en conseqüència: tolerants, 
pacients, fraternals, dòcils, oberts entranyablement als primers i tancats 
hermèticament sense contemplacions als segons, com fan encara, per 
exemple, els municipis d’alguns cantons suïssos. Cal atacar les causes 
profundes dels moviments obligats de població en els seus països d’origen: 
expoliació sistemàtica, repressió, lesió de drets humans, aculturació, manca de 
democràcia, fuga de capitals i de rendiments del capital, colonització, etc. La 
immigració respectuosa exigeix l’hospitalitat per al transeünt, inclosa, en els 
casos de llarga durada, la seguretat social, la possibilitat de educació i 
pràctiques culturals pròpies, adequades, ajuda i preparació per al retorn a la 
lluita pel restabliment de la democràcia en el país d’origen, si aquest és el cas, 
etc. Però el fet d’una immigració respectuosa exigeix, en la mida del possible, 
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la integració, en un temps prudencial, amb plenitud de drets i deures del 
resident que estima la comunitat receptora, una pedagogia adequada per a 
l’ignorant o l’enganyat, un esforç prudent i tenaç per resoldre problemes 
històrics pendents, En canvi, la immigració invasora13 requereix, si es pot, el 
refús incondicional i, si no es pot, la resistència més obstinada. 
 
1.15.- Renacionalització permanent.- Tanmateix, la mare (g)naturalesa gasta 
una paciència infinita i damunt d’horribles nafres, amb una mica de temps i 
tenacitat, si no s’acumulen noves agressions, reteixeix nova carn i nova pell 
vives i sanes. El component (g)nacionalitzador no és només propi del paleolític 
ni de l’edat mitja, sempre re(g)neix i es refà. “Cal que neixin flors a cada 
instant”. Els sobrevinguts no invasius, no proselitistes, es casen amb autòctons 
o no, però, en tot cas, tenen fills, néts que cada cop se senten més del país. 
Funden nissagues en el país, es renacionalitzen. I el domini públic, si no és 
anihilat (genocidi), reorganitza vitalment de bell nou amb tenacitat inacabable 
l’allau plebeu massificat. Els enemics dels pobles ho saben i tendeixen a 
practicar “neteges ètniques”, si es pot, definitives -shoah-, i, si no, intermitents -
pogroms-, per tal que es perdi definitivament la mena d’aquesta “espècie en 
perill d’extinció”. L’ecologia humana reclama el respecte als pobles enfront de 
les masses, només desitjades per polítics malalts de poder, per religiosos 
malats de fanatisme, per multinacionals malaltes d’afany de lucre. Pluralistes sí, 
però no barrejats. Exemples clàssics foren les amfictionies gregues: lligues de 
dotze municipis. Un exemple modèlic fou la gestació i manteniment de l’antiga 
Suïssa, feta de quatre nacions diferents, amb territoris forans molt més grans 
(França, Alemanya, Itàlia) i, tanmateix, pocs com eren, tots plegats amb un fort 
sentiment de pertinença a Suïssa obtingut per una llarga convivència 
harmònica. Un altre intent reeixit fou la Confederació catalano - aragonesa. 
Podríem posar altres exemples. Molt més difícil és la renacionalització del 
magma nordamericà: qüestió nord -sud resolta per guerra, qüestió immigrants - 
autòctons resolta per persecució i gairebé per extinció dels segons, questió 
blancs - de color resolta per desigualtats socials forçades, qüestió nòrdics - 
llatins, xinesos, etc., resolta de la mateixa manera que l’anterior, etc.   
 
1.16.- Estatisme.-  A l’agressió externa cal afegir una tant o més greu agressió 
doble des de dins de la mateixa societat. La primera de les dues agressions 
internes a les quals em vull referir neix a Europa a les acaballes de l’Edat Mitja: 
s’en diu absolutisme d’Estat o ancien régime. L’Estat pot ser necessari per al 
servei de la unitat i per a reequilibrar certs desajusts derivats de la llibertat. 
Però, com dirà Marx, l’Estat ha esdevingut eina de dominació de classe. Els 
imperialismes s’enfilen tan amunt que cada Estat s’ha d’enfortir més i més per 
fer front a les apetències de les potències veïnes a l’Europa moderna. Moren 
els petits Estats: Occitània, la Corona catalano-aragonesa, la Borgonya, etc. Si 
els imperialismes antics eren tendencialment mundials, ara dins d’Europa -que 
es reparteix el món- s’assoleix un equilibri, sempre inestable, de poderosíssims 
                                                      
13 “Una mida intel.ligent per part dels que vénen a viure a Catalunya és una màxima integració 
al país que els acull i, en principi, intentar entendre i assimilar la nostra llengüa i cultura. Peró 
tots sabem que això es dóna molt poc i que els pricipals culpables som nosaltres mateixos. 
Penso que tenim un esperit  massa servil de cara als forasters. Una cosa és obrir-los les portes 
i una altra és passar-se a la seva llengüa i cultura per a què ells no s’hagin de molestar gens. 
Crec que amb aquesta actitud nostra només hem contribuït a engreixar l’arrogància imperialista 
dels castellanoparlants...” (CBS) 
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imperis, limitats entre ells: el portugués, l’espanyol, el francés, l’anglès, etc. Els 
respectius Estats creixen tan desmesuradament que devoren els propis 
dominis públics. Desapareix el poble sobirà. Tots, súbdits de Sa Majestat, 
acotxada per aristòcrates militars, eclesiàstics i grans burgesos. El poble 
metropolità mai no havia pagat impostos. Era cosa de les colònies. Ara tots són 
vençuts, tots han de pagar. Hobbes (1588-1679) explica i fins i tot justifica la 
monstruositat de la hipertròfia estatal en la seva obra clàssica Leviatan. Malgrat 
el corrent contrari, que ara explicarem, l’Estat no ha cessat de crèixer i de 
devorar l’espai públic fins als nostres dies. 
 
1.17.- Individualisme.- La segona agressió interna ve poc després amb la 
reacció liberal de la modernitat il.lustrada. La bondat del lliberalisme social i 
econòmic rau en què tot, absolutament tot, allò pertanyent al món social recolza 
en l’individu, en tots els individus que aguanten una realitat social determinada. 
Això ho han oblidat o ignorat a bastament al llarg de la història individus 
especials que han emprat la comunitat per a imposar llur albir sobre els altres. 
S’ha esclafat l’individu majoritari i s’ha inflat grotescament algun individu 
abassagador, crescut a costa dels altres, senyor d’esclaus. La igualtat de drets 
(i de deures) per a tothom és imperatiu reclamat i mèrit inicial de la Revolució 
francesa. La font original i primera del poder -en grec la cràcia- brolla de 
l’individu. Només serà vàlida una decisió social si és presa amb consens / 
pacte per tots aquells individus que en siguin afectats. Això és democràcia des 
de la base, la única democràcia de veritat. El poble és la síntesi de la voluntat 
dels individus que el formen. Però Adam Smith (1723-1790), teòric notori del 
lliberalisme, creu que la força de les nacions rau en un individualisme també 
absolut. L’Estat, quan més petit millor. La seva funció és laisser passer, laisser 
faire, deixar passar, deixar fer. L’absolutisme d’Estat, immediat anterior, havia 
desfet l’espai públic. Ara els liberals, ja ni saben quina cosa sigui aquest espai. 
Els burgesos rics individualistes es barallen directament amb l’Estat -...mentre 
no el posseeixen-. No hi ha intermig entre privacitat i Estat. La Revolució 
francesa (1789) dirà: “A cada persona un vot”. Milions de formiguetes dividides 
entre elles contra l’elefant. Sensació d’impotència. Els individus més rics 
acabaran essent l’Estat (“democràcia” burgesa). Els més pobres enfilen el 
segle dinou amb continuades accions de masses, Internacionals, revolucions. 
¿S’assoliria la democràcia popular (redundància: popular = demos)?¿No deia 
Lenin que a vots sempre guanyaria el proletariat? ¿Per què, doncs, no 
guanyava? La massificació i, doncs, la manipulació del poble majoritari, la 
hipertròfia de l’Estat i l’apropiació de l’Estat per les minories poderoses en són 
l’explicació. 
 
1.18.- Anarquisme, comunisme, socialisme, feixisme.- Finalment, en el 
segle passat, el gran moviment revolucionari dels sense pàtria -“els proletaris 
no tenen pàtria” (Marx)-, moviment plebeu -ells en diuen, impròpiament, 
“democràcia popular”- convocat a l’entorn de la Primera Internacional dels 
Treballadors (Londres, 1864), s’escindí en 1872 (La Haia) en anarquistes de 
Bakunin i socialdemòcrates de Marx (Segona Internacional, París, 1889). En 
1919 (Moscou) Stalin separà els comunistes (Tercera Internacional) dels 
socialdemòcrates d’Eduard Bernstein. En una anàlisi de trets gruixuts cal dir 
primer que cap de les tres tendències defensa el castell complet dels nivells 
nacionals del domini públic, únic instrument capaç de transformar la plebs 
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massiva en poble orgànic. Només els anarquistes accepten els nivells inferiors. 
Uns i altres susciten terribles reaccions feixistes i militars acusadament 
estatistes. I tots plegats acaben treballant amb masses i no amb pobles. Però, 
sobre tot, vull advertir que actualment l’Estat “privat” és tan poderós i tan 
“privador”, i els pobles estan tan explotats i massificats, que la vera superació 
de la lluita de classes passa per restablir el poble organitzat en ètnies creixents 
i reconquistar la sobirania popular mitjançant el control de l’Estat des de la 
voluntat de la base del poble, expressada en el consens fraternal seguit de 
compromís concretat de les Assemblees de cada nivell. El nou pacte social és 
fet, com volia l’il.lustrat Rousseau, de contracte lliure, d’estipulacions 
rigorosament determinades objectives. Però el transcendeix. Transcendeix 
l’anonimat, imitat de les societats anònimes de l’economia, amb l’exigència 
d’una cura de l’ànima social (1.25), d’un consens, d’un sincer consentiment de 
la subjectivitat col.lectiva. Abandonar el respecte a la sensibilitat comuna, la 
consecució del sentiment i del sentit comuns,  perquè és més difícil, cenyir-se 
al contracte desanimat, desangelat, per mandra de perseguir la concòrdia, és 
senzillament genocidi: l’assassinat de la comunitat, tot i que se li embalsami el 
cos amb els millors ungüents! 
 
1.19.- Que fer de l’Estat?.- L’anarquisme (anarquia), a la curta, i el comunisme 
llibertari, a la llarga, han volgut suprimir l’Estat (arquia), fins al maig de 1964 
inclusiu. I l’Estat, si és bon servidor, vulgues no vulgues, no desapareixerà, és 
imprescindible. La societat és massa complexa i necessita delegar, 
subsidiàriament i sota vigilància rigorosa (1.22), determinades competències. 
Una orquestra de vuitanta músics no va bé sense director. El socialisme per via 
de reforma i el comunisme per via de revolució, fins a l’eurocomunisme dels 
anys 60, han volgut optar per la conquesta de l’Estat, per fer la revolució des de 
dalt. I en heure’l s’han corromput com vaticinava Bakunin. Després d’aquestes 
terribles experiències, viscudes heroicament amb sang, suor i llàgrimes, per 
molts ben intencionats, cal dir que ni s’ha de negar l’Estat ni se l’ha de 
conquerir. Primer: s’ha de reconstruir la organicitat nacional del poble. Aquesta 
és la seva única força (demo-cràcia). I en segon lloc: si des de l’absolutisme, 
l’Estat no ha cessat de reforçar la via Estat → poble, ara, cibernèticament, en 
just i equilibrador feed-back, cal, des del poble,  reforçar la via poble → Estat. 
 
1.20.- Una revolució a l’estil català.-  Gandhi fou un pioner en aquesta feina 
per via social, religiosa, política, econòmica i cultural. Per això l’aportació de 
Gandhi no s’explica gaire en els mitjans de comunicació i en els medis 
educatius, tot i que no ha cessat d’inspirar lluites populars d’alliberament per 
molts de llocs. Als PP. Catalans14 hi ha tradició fonda pròpia de defensa de la 
organicitat popular i de resistència a l’autoritat arbitrària, per via social, política i 
militar. Pràcticament en cada segle de la nostra existència col.lectiva hi ha 
hagut lluites en aquest sentit. Cito alguns exemples d’efemèrides famoses 
municipals, comarcals, de país i de nació: any 1000: Cort Comptal (Ramon 
Borrell),  1025: llibertats barcelonines (Berenguer Ramon I), 1027: Pau i Treva 
(a Toluges), 1068: Usatges (Ramon Berenguer I), 1250: Cort General (Jaume 
I), 1416: Joan Fivaller, 1519-1523: les Germanies, 1640-1652: guerra dels 
Segadors, 1714: guerra de Successió, 1885: Memorial de Greuges, 1899: 
                                                      
14 “Em sembla una reflexió tan catalana que, en certa forma, per a facilitar la seva difusió fora 
de Catalunya fóra important de reforçar aquesta especificitat” (JLH). 
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Tancament de Caixes, 1909: Setmana Tràgica, 1936: revolució social, 1971: 
Assemblea de Catalunya, 1983: la Crida a la Solidaritat. En el món sencer, 
després del primer intent, dit “la Revolució francesa”, per aconseguir la llibertat, 
després del segon intent, anomenat “la Revolució Russa”,  sembla que bé 
podríem assajar una tercera gran revolució: la de la fraternitat, la de 
l’agermanament, una revolució a l’estil català15, pacífic, pacificador, pactista, de 
síntesis i de globalització orgànica de les comunitats humanes, oposada a les 
revolucions d’antítesi, de confrontació a què la història moderna 
lamentablement ens té tan acostumats. Caldrà restablir el domini públic, 
justificat per l’exigència de fraternitat, còmodament ben plantat entre el domini 
oficial, justificat per les exigències d’igualtat, i el privat, justificat per les 
exigències de llibertat. Si diem “còmodament ben plantat” com un castell humà 
ben carregat, és perquè cal a la societat humana una salut radical que posi 
terme a la successió històrica interminable d’imperialismes, petits i grans, 
sempre inestables, opressors, injusts i cruels. La base segura, la “pinya” 
fonamental cal que sigui constituïda per les persones individuals madures, 
sanitoses mental i corporalment, arrelades a la vida i a la matèria, amarades en 
l’amor universal16, més enllà de les bellíssimes i difícils diferències que 
teixeixen el tapís sublim del Cosmos.  
 
1.21.- Els nivells de les comunitats troncals.- La font de la sobirania rau en 
el poble i en el poble -la res pública-, sempre novament renacionalitzat enmig 
de les eventualitats més adverses(1.15). Aquest poble consisteix, per via 
ascendent en:   
 

0) el conjunt dels individus,  
 
 1) el conjunt de les federacions lliures entre individus iguals (llars),  
  

2) el conjunt de les federacions lliures entre llars iguals (barris),  
  

3) el conjunt de les federacions lliures entre barris iguals (municipis),  
  

4) el conjunt de les federacions lliures entre municipis iguals 
(comarques),  
   

5) el conjunt de les federacions lliures entre comarques iguals (regions),   
 
6) el conjunt de les federacions lliures entre regions iguals (països),  

  

                                                      
15 “Em sembla una reflexió tan catalana que en certa forma per a facilitar la seva difusió fora de 
Catalunya fóra important de reforçar aquesta especificitat” (Jean-Loup Herbert, Lyon). 
Certament la forma de la redacció d’aquesta proposta és amarada de dades pertanyents a la 
cultura de totes les variants de la llengua catalana i adreçada directament als Països que la 
parlen. Tanmateix com sembla indicar J.-L. Herbert els plantejaments locals encertats 
acustumen a ser els models més exportables mutatis mutandis.   
16 Escepticisme de trobar o formar aitals persones: ”Una de les majors dificultats és la d’aplegar 
la munió de persones enèrgiques, valentes, sacrificades, d’altíssim valor humà, moral, ètic i 
cultural que cal per endegar, expandir, mantenir i defensar una reforma d’aquest abast. 
Demaneu poc menys que una República de Sants...” (JSA). “L’home és un animal egoista i no 
ho podem oblidar” (ARI). 
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7) el conjunt de les federacions lliures entre països iguals (nacions)  
  

8) i així successivament, tot passant per les diferents civilitzacions,  
   

9) fins a arribar a la sencera humanitat agermanada.  
 
 Allò que és important és el poble orgànic i organitzat. Cada nivell nou 
s’assoleix mitjançant la federació (pacte federal de bona fe -fides- i amb un bon 
estatut -foedus- ), nacionalitzada per una llarga convivència harmònica, lliure, 
amb igualtat de drets i amb total respecte a les diferències ètniques, per part 
dels elements del nivell immediatament inferior, sempre de baix a dalt: 
comunitat que es podria anomenar “La Ben Plantada”17, com un bon castell de 
xiquets o bordegassos amb una bona pinya en la base. Les competències, 
adscrites consensuadament a cada nivell segons el corresponent estatut, són 
cedides o retirades també de baix a dalt. El Subjecte naturalitzat és la 
comunitat resultant del pacte -acte de contracte / conjura- ben agermanada. 
Així començaren els cantons suïssos. Això era el soviet eslau, el kahal jueu, 
l’ekklesia grega, la umma àrab, el county anglosaxó i els corresponents celta, 
hungarès, etc. L’Ànima (1.25) serà l’ideal, la il.lusió, la responsabilitat, l’amor, la 
fidelitat, la festa, més enllà dels enfrontaments anteriors o actuals que hagin 
pogut donar-se o que s’estigun donant. La Institució fonamental serà 
l’Assemblea (1.22). El Lloc, la gran Sala, el palau de Cnosos a Creta, la 
Sinagoga jueva, la Mesquita islàmica, el Temple parroquial, la Catedral 
diocesana, cristians. El Patrimoni, els béns comunals, la plusvàlua comunitària, 
emergent en qualsevol comunitat no sotraguejada per grans calamitats, 
palesable mitjançant una autèntica mercometria (1.27). Existirà l’Estat (1.19) de 
cada comunitat per mantenir el servei (ministeris) comú, l’autoritat (auctoritas) 
per contribuir a augmentar la força (no el poder sobre les persones) que 
pertany al poble (democràcia). Recordem el líder agermanat valencià Joan 
Llorenç (m.1521), paraire d’ofici, que, inspirat en el Regiment de la cosa 
pública, del franciscà Francesc Eiximenis, inclós en el llibre dotzè de la seva 
famosa obra Lo Crestià (1384-85), tot i empènyer el moviment d’autonomia 
municipal fins al seu reconeixement i consolidació, sempre es mantingué al 
marge de tot càrrec oficial. Si la federació (artificial) funciona al llarg del temps, 
acabarà nacionalitzant-se, naturalitzant-se, esdevenint comunitat humana 
vivent (natural). Ara ni llar, ni barri, ni municipi, etc. no acaben d’acomplir 
aquests requisits imprescindibles. Caldrà, doncs, anar-los refundant en vera 
salut social. 
 
1.22.- Les Assemblees.- Cal que el públic (poble adult) tingui accés a la 
informació adequada, cal que pugui formar opinió i decisió públiques. És 
imperatiu, per aital objectiu, que les Constitucions reconeguin, abans que els 
drets de partits, sindicats, militars, etc., el feed back (1.19) dels drets derivats 

                                                      
17 “El PRINCIPI DE JUSTESA és el metron de l’antiga comunitat hel.lènica, que en el pla social 
és la Justícia. A cada nivell, la persona individual, el clan matriarcal, el veïnat, el municipi, la 
comarca, la nació, la humanitat, els éssers vius, la Natura tota, constitueixen una unitat de 
relacions, responsabilitat de cada part envers totes les altres, i que constitueixen el Tot als 
diferents nivells cada cop més inclusius. Gràcies a aquest infinit sistema de donacions i 
recepcions, d’estricta i d’inclusiva complementarietat directa i de transversalitat, el Cos es 
manté viu i creatiu” (XET). 



 38

dels consensos pactats de les Assemblees (1.08, 1.12, 1.18) obertes18 -
radicament sobiranes, institució bàsica de la sobirania, com la antiga ekklesía 
panhel.lènica - de barri (formades per tots els representants19 de llurs llars que 
hi vulguin participar), els consensos pactats de les Assemblees obertes de 
municipi (formades per tots els representants de llurs barris que hi vulguin 
participar), etc. Si no hi ha el consens amb pacte assembleari, amb 
nomenament de representants triats lliurement, amb competències definides i 
amb posibilitat de revocació, no existeix una vera persona jurídica o 
comunitària de Ciutat Vella, no existeix la de Barcelona, no existeix la del 
Barcelonès, no existeix la de la regió anomenada administrativament “Àmbit 
Metropolità”, no existeix la del Principat de Catalunya, no existeix la dels Països 
Catalans, etc. No cal dir que no existeix la d’Espanya. No ignoro que aquesta 
serà la darrera cosa que els sistemes establerts permetin que entri a les seves 
Constitucions actuals, fruit dels pactes lleonins entre els poderosos i no dels 
contractes consensuats entre les parts orgàniques del poble. Allò que ara 
permeten, sota el nom de participació democràtica, són només engrunes 
dolces, però enverinades, per distreure el personal. Aquesta és la lluita social 
més important en aquest tombant de mil.leni. Els partits no són el poble. 
Només, quan són elegits, els representen i encara fraccionadament. Els 
sindicats, de base més ampla que els partits, constitueixen bona part de la 
classe treballadora avui dia en quart minvant. I, a més, no assumeixen, per 
definició, totes les responsabilitats de la condició humana. Les Assemblees, sí. 
Les Assemblees obertes a la Comunitat corresponent, són la forma pura del 
poble, són en potència tots els elements del poble, hi assisteixi qui hi assisteixi. 
Qui no hi és no hi és comptat. Ell s’ha exclòs, mentre s’exclogui. A les capitals 
de gairebé totes les comarques de l’antiga Grècia, explica l’Enciclopèdia 
Larousse en l’article “eclesía”, “tant si el poble gaudia d’uns drets polítics 
efectius o no, se celebraven, normalment en l’àgora, reunions o assemblees de 
ciutadans”. “Aquestes assemblees, a més de per <<eclesía>>, eren conegudes 
amb noms d’<<àgora>>, <<apella>> (Esparta), <<halia>> (entre els doris). A 
Atenes l’eclesía es componia, en principi, de tots els atenesos en possessió 
dels drets cívics i que haguessin sobrepassat l’edat efeba (1.07). De fet molts 
metecs i esclaus s’hi introduïen fraudulentament i força ciutadans s’abstenien 
d’assistir. En l’època clàssica el nombre de ciutadans oscil.là entre 20.000 i 

                                                      
18 En la legislació espanyola hi cabria una entitat híbrida d’assemblea (pública) i consell 
municipal (estatal): “Const. (1978) Art. 140. La Constitució garanteix l’autonomia dels municipis 
(...). Els Alcaldes seran elegits pels Regidors o pel Veïnat. La llei regularà les condicions en què 
procedeixi el règim de “consell obert”. Llei de Bases del Règim Local (1985). Correspon a 
l’Ajuntament el Govern i l’Administració del municipi, excepte en aquells en què funcioni 
legalment el Consell Obert”. El Consell Obert es cataloga com a règim especial, igual que 
passa per a les grans ciutats (Madrid, Barcelona) i també per a Ceuta i Melilla. S’admet 
legalment la forma de Consell Obert en els casos següents: a) en els que es compti amb 
aquest règim per costum o tradició; b) en els que hi hagi menys de 100 habitants; c) en els que 
es decideixi com a gestió més aconsellable a petició dels veïns per majoria de 2/3 dels 
membres de l’Ajuntament i sigui aprovat per la Comunitat Autònoma. N.B. Sembla però que 
aquest règim és incompatible amb l’Ajuntament, atès que és l’òrgan de govern del municipi” 
(ABA). 
19 “Als sistemes de representació els manquen tres graus de llibertat per poder ser justos, 
responsables, democràtics: poder triar el representant, determinar en què volem que ens 
representi i poder-lo canviar quan vulguem” (ARI). D’acord, en el sistema actual de 
representació política o oficial. Ací ens referim a representació comunitària en comunitats 
superiors. Exigim les tres mateixes condicions que demana ARI. 
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40.000; tanmateix rarament participaven en l’assemblea  més de 3000 ó 4000”. 
Segueix l’Enciclopèdia dient que en temps de Clístenes (finals del segle VI aC.) 
se celebraven 10 assemblees anuals. Després n’augmentà el nombre. A més 
de les ordinàries hi havia les principals i les extraordinàries, cadascuna amb un 
ordre del dia ben determinat. Els oradors debatien els projectes de decrets del 
poble (proboulemata) presentats per la boulé o Parlament “legislatiu”. Es veu 
clar que l’Assemblea popular no és el Parlament estatal. Es votava a mà alçada 
(kheirotonia). Gaudia d’uns poders molt amples (1.09): decissió de pau o 
guerra, votació de lleis, condemna a la atimia o a l’ostracisme, elecció i control 
estret (1.19) dels magistrats o Govern estatal executiu. 
 
1.23.- El contracte consensual dels responsables.- Cal desmuntar un 
argument malèvol. Els “situats” en les oligarquies vigents volen fonamentar llur 
legitimitat en la votació de tots (...aquells que volen votar, segons lleis 
electorals molt discutibles i segons publicitats controlades i mesurades per ells 
com a amos dels poders mediàtics). Les assemblees de base, diuen, són 
freqüentades per minories no representatives, sovint controlades per capitostos 
o cacics egoistes i desaprensius. L’argument és molt fluix. D’una banda, ells 
també menystenen els no votants, els vots en blanc o els nuls. D’altra, si es 
constitueixen Assemblees a tots els nivells i en tota l’extensió dels respectius 
territoris i es consideren tots els representats inferiors de cada nivell, no serà 
tan minsa la representativitat com ells diuen. En tercer lloc, si hi ha cacis petits 
a nivells baixos, els verament “situats” i altament perillosos són més aviat els 
grans cacics actuals dels nivells alts. Temem menys  els primers per més 
petits. Però ja hem insinuat (1.22) una consideració més fonda. Si l’Assemblea, 
a qualsevol nivell, és oberta, tothom que vulgui hi pot entrar. Qui no entra 
regala irresponsablement la seva força, el seu kratos, a qui hi entra. Aquesta 
deixació de responsabilitat és actualment fomentada per tots quatre cantons 
pels sistemes establerts. Qui s’absté que no es queixi si aquell, que es fa 
corresponsable conscient de les coses públiques, n’abusa. La selecció -vot 
qualificat- entre les persones responsables i les que no en són es fa així per 
voluntat pròpia democràtica. Ningú no hi pot objectar res. Molt més temibles i 
perillosos, en cada Assemblea -avui en cada Associació de veïns-, són els 
lobbies ideològics, econòmics, corporatius, etc., ells!, els verament “situats”, 
aquells que estimen més el poder sobre les persones que les persones 
mateixes, siguin com siguin, i que es dediquen des de la seva força a 
neutralitzar la voluntat popular! I abans que J. Habermas arregli el món sencer 
amb utòpics, abstractes i inassolibles consensos universals cal aconseguir 
pactes consensuats petits, de baix a dalt, segons el principì de subsidiarietat -
”tot allò que puguis resoldre més a baix no ho resolguis més amunt”-. La 
democràcia és molt senzilla: “que no es faci allò que la gent fàcilment no 
consensua”. Si no hi ha consens, un sentiment comú: “És molt senzill, quedeu-
vos tots a casa”. Si de resultes d’això, “ments privilegiades” o privilegiadament 
informades en preveuen tràgics resultats, que no pateixin. Deixin esdevenir-se 
aquests tràgics resultats augurats. Si tant tràgics són, el poble irresponsable en 
patirà les conseqüències i així n’aprendrà per a altres vegades i guanyarà en 
sentit de responsabilitat i en maduració col.lectiva. La natura sempre ha 
avançat per assaig i error. 
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1.24.- A títol de suggerència.-  Us posaré un exemple de com podrien anar 
les relacions entre el domini públic o popular, sobirà i el domini polític, estatal, 
oficial, ministerial, servidor. Cal tancar equilibradorament el cercle: autoritat → 
poble, poble → autoritat. En etapa electoral: l’Assemblea oberta de cada nivell 
de cada territori (en el cas d’un municipi, no és l’Ajuntament: Estat a nivell 
municipal) és convocada per a consensuar i contractualitzar els interessos i les 
il.lusions del barri, municipi, etc. D’ací en surt el programa públic de barri, 
municipi20, ... A continuació es convoquen els representants dels partits polítics 
que siguin presents en aquell àmbit. Tots alhora. Se’ls exposa el programa. Ells 
el consulten amb els seus respectius comitès centrals. En successives 
sessions es dialoga: poble - polítics. Dels acords o desacords entre el poble i 
els polítics s’aixeca acta notarial. Així el poble acaba sabent que vol: opinió i 
decisió públiques. Després la gent vota qui vol, segons allò que ha vist i sentit. 
La gent pot fer allò que s’ha reservat de fer, segons l’esmentat principi de 
subsidiarietat i pot, a més, recordar els compromisos dels polítics electes i 
criticar-ne l’execució ben o mal posada per obra durant el quadrienni.  Quatre 
anys després, al nou període electoral, en l’Assemblea, davant dels partits es 
llegeix l’acta de la convocatòria anterior. “¿Ha estat aquest partit, en aquest 
quadrienni, representant o suplantador del poble?”. Per a això cal que el poble 
recuperi la seva majoria d’edat, la seva fe en si mateix, la seva memòria 
col.lectiva, el sentit de llibertat i de responsabilitat, la seva ampla i gratificadora 
dimensió social que satisfà aquell amagat i reprimit desig d’universalitat21 que 
tots duem dintre. No cal dir que fóra encara més expeditiu que tots els càrrecs 
d’autoritat legislativa o governativa, acomplert llur termini legal, que caldria curt, 
fossin jutjats d’ofici per a glòria o castic dels seus detentors22. 
 
1.25.- La cura de l’Ànima de la Comunitat (1.18).-  Un altre tema important.. 
Haurem de recuperar el sentit espiritual o sagrat, lliure i creatiu, de la persona 
individual i de les persones col.lectives: llars, barris, municipis, comarques,...en 
l’esperit del Regiment de la Cosa Pública (1384.85), esmentat suara, escrit pel 
franciscà Francesc Eiximenis, clavat a la taula de la sala del consell de 
l’Ajuntament de València per guiar els regents de la ciutat. Cal que cada 
persona individual trobi el seu camí espiritual interior. Cal que cada llar, cada 
barri, cada municipi, etc., recuperi la seva pròpia i singular ànima, la seva 
subjectivitat profunda original i cal que aprengui a expressar-la mitjançant un 
imaginari genuí, una litúrgia autènticament viscuda, sorgits de la seva pròpia 

                                                      
20 “A l’hora de confeccionar el programa públic de barri o municipi en assemblea oberta, 
¿poden participar-hi com a individus components del poble els polítics que visquin en dit barri o 
municipi?, ¿quines  repercussions pot tenir que hi participin?” (JRN). Hi poden participar com a 
veïns. Les males conseqüències només poden venir de la immaduresa dels veïns no polítics. 
Ara la majoria d’eixerits van als partits. Cal desenvolupar el sentit de corresponsabilitat social 
independent de l’opció partidista. Cal aconseguir que bon nombre d’eixerits romanguin a la 
base: plenitud de sobirania. 
21 “Esteu segurs que tots duem dintre un desig d’universalitat? Algunes persones potser sí, 
però i els altres? Aquest desig jo no el veig més que en les multinacionals i en les agències de 
turisme. Em sembla que en la resta i, especialment, en els qui tracten la cosa pública, no hi 
veig mé que egoismes mal dissimulats, interessos privats, amiguisme i afany de notorietat –
corredisses cap als setials daurats- que esterilitzen, eternitzen i fan inoperant qualsevol activitat 
assambleística” (JSA). 
22 “Queda poc definida la nova funció de les administracions als diferents nivells. Suposo que 
aquesta funció és la de gestors tècnics, coordinadors, moderadors,... de la cosa pública 
decidida en assemblees. Suposo que el personal ha de sortir dels partits polítics” (XET). 
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vitalitat històrica i actual. Haurem de revisar les humiliants submissions 
vaticanistes medievalitzants i l’imaginari col.lectiu excessivament dependent de 
cultures alienes i llunyanes. Són sistemes alienadors induïts pel poder de dalt a 
baix. Si aneu pels pobles de Catalunya veureu en cada poble el gran campanar 
i la gran església. La campana des de l’alterosa torre cridava a assemblea, com 
el “muezín” islàmic crida des del “minaret” o l’ “irrinzi” ancestral bizkaitarra crida 
des dels cims a reunió a l’entorn de l’arbre de Gernica. Aquest cridar o 
convocar solemnement, en grec, es deia “ek-kalein” i d’ací es deriva la paraula 
“ekklesía” i la nostra corresponent “església”, la gran reunió, l’Assemblea. El 
temple és la gran sala del poble, gairebé sempre pagada i construïda pel poble. 
És del poble. No és ni de l’església, ni dels capellans, ni de la comunitat 
parroquial, tot i que els papers i registres oficials diguin el contrari. Pertany al 
poble i és la seu natural de la seva Assemblea. Pregunteu-ho sinó als jueus 
que són, cabalment, els que ho varen inventar (qahal). En comptes de bateigs, 
confirmacions i primeres comunions en una comunitat idealista, caldria una 
autèntica litúrgia (leiton ergon, acció del poble)espiritual d’iniciació a la 
autodeterminació, al compromís públic (“posada de llarg”, “presentació en 
societat”) pactat amb la llar real en una edat primicera, amb el barri real poc 
després, amb el municipi real, etc.; majories d’edat, amb les llibertats i les 
responsabilitats corresponents,  esglaonades i creixents. Al llarg de l’etapa 
evolutiva de l’educació23 de l’infant, caldrà preparar una escala de proves a 
superar, a l’estil de l’escoltisme, per iniciar els nens i els joves gradualment al 
coneixement i al compromís amb les Comunitats troncals cada vegada més 
amples, amb festa i cerimònia incloses. A major generositat, a major 
magnanimitat, major opció a col.laborar en una Comunitat més alta. El cens de 
cada territori, gestionat per l’administració de l’Estat del nivell corresponent (per 
exemple: l’Estat municipal, l’ajuntament, només tindrà el cens detallat de barris 
del municipi corresponent; si es vol el cens d’individus s’haurà d’anar a la 
família corresponent)  haurà d’estar a l’abast de la gent compromesa en cada 
nivell, amb la mateixa facilitat d’accés i consulta amb què consultem la 
biblioteca del barri. Abans de saber quina tragèdia passa a Bòsnia hauríem de 
saber quina en passa al pis de dalt de casa nostra. Així el poble esdevé un 
organisme vivent. Deia Sòcrates: Com el metge cura el cos, ¿qui tindrà cura de 
l’ànima (epiméleia)? I, en especial, deia, qui tindrà cura de l’ànima24 de la ciutat 
d’Atenes? ¿Tot s’ha de reduir a aprovar pressuposts i asfaltar carrers? Moltes 
més coses afegiria. 
 
1.26.- Els partits: frontissa entre poble i Estat.- Aquest vivent domini públic 
té, a cada nivell, internament en cada Comunitat, frontisses tant amb el domini 
estatal com amb el domini privat. Amb el domini estatal té, entre altres, els 
partits. Si els partits fossin allò que han d’ésser, tindrien llurs arrels enfonsades 
en el domini públic -cada militant és a més una persona del poble, pertanyent a 
una llar i, si és comissionat, és participant d’una Assemblea Pública en 
                                                      
23 “Sense una educació per saber viure a tots els nivells de la vida no serà possible donar una 
resposta adequada al nivell nacional-comunitari” (XET). 
24 “Per poder expressar l’ànima comunitària cal tenir clars els Principis Fonamentals de la 
Natura Humana, animadors a tots els nivells d’aquesta Natura. Són: el Principi de Vida, el 
d’Estimació, el de Llibertat, el d’Unió, el de Justesa, [els defineix] potser resumibles en el de 
Creativitat en l’Art de Ser, a tots els nivells de l’ÉSSER, des del nivell més íntim de relacions 
amb un mateix, al nivell de nació, de Comunitat Humana, i fins al nivell més inclusiu de tota la 
Natura” (XET). 
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qualsevol dels seus nivells. Ells controlarien l’Estat, a qualsevol nivell, en nom 
del poble, a qualsevol nivell. Ara no. Ara és l’Estat, als nivells sempre més alts, 
qui controla el poble a tots els nivells. Ara els partits són els representants de 
l’Estat per dominar el poble. Ensinistren els seus joves cadells en l’avidesa per 
assolir o per mantenir el poder a qualsevol preu. Fan pena. Una vera 
democràcia es mesura per la capacitat que té un grup incipient d’assolir la 
representació del poble en l’Estat. Ara, amb rares i petites excepcions, el 
conjunt dels partits parlamentaris, eternitzats en llurs posicións de poder, 
constitueixen unes oligarquies inamovibles i fins les mateixes persones sovint 
es perpetuen en una permanència o alternància en el poder executiu (els de 1ª 
categoria) o en el món parlamentari (els de 2ª) que fa pena. Aquests oligarques 
es mantenen mitjançant un ampli pacte de conveniències, sense sentiment de 
comunitat, entre ells, a esquena del poble, que fa que s’assemblin 
escandalosament al partit únic d’una tirania. I amb unes discussions i 
pseudodiscrepàncies televisives de riure25. 
 
1.27.- Economia social.-  Malgrat es dedueixin dels principis esmentats més 
amunt, cal que ens detinguem en les conseqüències que deriven cap al tema 
econòmic (1.29). Si no hi ha assegurat l’”accés del poble al poder econòmic” 
(del 2on. punt de l’Assemblea de Catalunya, 1971) mai no hi haurà vera 
democràcia i ver domini públic26. Mitjançant l’actual poder de l’electrònica, 
tècnicament aplicable a la moneda i a la mesura de mercat (mercommetria)27, 
es fa imprescindible d’aconseguir l’exacte control, la claretat i la transparència 
econòmiques del domini públic -actualment expoliat econòmicament- i del 
domini estatal, a qualsevol nivell, i llur separació rigorosa respecte del domini 
privat on es pot mantenir el secret econòmic. L’administració pública pertany 
sencera al domini públic, però ara és segrestada ignominiosament pel domini 
oficial. També pertany al domini públic el mercat28. Cada nivell pot, amb la 
moneda adequada, controlar el seu mercat i fer balanç global de la seva 
economia, com si es tractés d’una empresa única (transparència pública 
comptable). Així aflorarà la plusvàlua comunitària produïda, actualment 
espoliada per particulars o per l’Estat fraudulentament. A més, fóra la manera 
eficaç d’eradicar la corrupció comunitària que s’esmuny implacable, sigui quin 
sigui el sistema, tot invalidant a la llarga qualsevol intent d’innovació social. 
Com hem insinuat en el paràgraf 14, també caldria, sense atemptar a la 
propietat privada, que cada ètnia de cada nivell exercís la seva sobirania 

                                                      
25 “Caldria explicar més la nova funció dels partits polítics en el sistema d’aquesta democràcia 
proposada” (XET). 
26 “Interrogant: el silenci sobre el tema de la propietat (o graus de propietat) en relació a les 
estructures de parentiu (prou he pensat manta vegada en el llibre d’Engels Orígen de la família, 
la propietat privada i l’Estat”.(JLH). Ja hem avisat que aquest treball no desenvolupa a fons el 
tema econòmic. Pel que fa a aquesta nota, a part de la propietat privada i la propietat estatal, 
fermament assentades en els sistemes vigents, cal parar esment i “ressuscitar” la propietat 
comunal o pública a tots els nivells, imprescindible per a l’equilibri social.  
27 “Aquí s’insinuen estructures de regulació del poder econòmic, però qui no estigui familiaritzat 
amb les propostes d’Agustí Chalaux no crec que les pugui entendre” (XET). 
28 “En aquests plantejaments m’hi manquen els instruments per aconseguir que el mercat de 
béns pugui ser lliure, condició imprescindible per a què la societat pugui ser justa (John Rawls i 
P. Van Parijs). Els mercats i tots els actes econòmics són públics, perquè afecten a tota la 
comunitat. Per tant, que els mercats siguin lliures és una necessitat social. Per a això calen la 
Renda Bàsica, l’impost sobre els béns i privilegis, un plantejament de Moneda correcta, els 
impostos ecològics i compensadors de les externalitats i dels greuges històrics” (ARI). 
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econòmica (1.07), com es diu en la Declaració universal del Drets Econòmics 
de la O.N.U., tot exigint inversions adequades en el territori on s’han produït els 
capitals, en front d’una salvatge llibertat mundial de moviments de capitals. 
S’evitarien les indignes cultures del subsidi i les inhumanes migracions 
forçades dels obrers en seguiment dels immensos i totpoderosos capitals 
volàtils actuals, antisocialment acumulats i administrats. 
 
1.28.- Associacions i empreses: frontissa entre públic i privat.-  La 
frontissa que permet el joc entre domini públic i privat ve representada per les 
associacions, entre les quals es compta l’empresa econòmica dita empresa 
privada. Hauria d’ésser frontissa. Però, també està pervertida, en aquest cas a 
favor del domini privat. Ni que la propietat legal de l’empresa sigui privada, tota 
empresa que produeixi béns i serveis, que siguin valors de canvi i, per tant, 
productes de mercat, té aspectes privats, però, també, té aspectes 
indefugiblement públics. El bé o el servei produït ha de ser canviable. Això vol 
dir d’utilitat (de necessitat o de conveniència) pública. Altrament es fabriquen 
saldos (productes no útils, a no confondre amb els productes útils no vendibles 
per falta de poder de compra: els excedents de producció) que són la ruïna de 
la societat. El bé o servei produït, així com les diferents professions, s’han 
d’obtenir sense hipotecar el futur de la humanitat i de la Terra que habita, en 
tots els seus nivells orgànics, sense hipotecar els recursos naturals, la salut 
física i mental de tots els vivents, dels productors i professionals humans, 
inclosa la dignitat, sense coaccionar ni humiliar els proveïdors, els clients, el 
públic. Són, totes aquestes, consideracions de l’economia social (1.27). 
 
1.29.- Cooperació i competència.- Deixeu-me acabar amb unes minses 
reflexions econòmiques més. “Economia”, en origen, volia dir “ordre o equitat 
en la comunitat veïnal (vicus, llat.; oikos, gr.)”29 i, en conseqüència, cooperació. 
Tant és economia la producció i repartició dels béns materials, com la 
producció i repartició de les funcions socials, aspecte fraternal de la vida. I això, 
a tots els nivells. Repartició equitativa entre Sudan i Noruega, en la comunitat 
mundial. Però, posat que d’aquest darrer aspecte ja m’he ocupat, fixem-nos ara 
en el primer. L’home, com qualsevol espècie animal o vegetal, quant més 
recursos necessaris per a la supervivència té, més es reprodueix. 
Tradicionalment riquesa i demografia han estat atrapades en la història en una 
inexorable relació dialèctica. No és fàcil, ni tan sols avui, amb els sistemes de 
control de la natalitat de què disposem, escapar-se d’aquesta dialèctica. Si 
tenim menys fills, augmenten les classes passives (vells) i disminueix la 
producció.  Ha vingut a complicar les coses el capitalisme mogut només per 
l’afany de lucre. Si, al llarg de tota la història natural, la realitat ha anat 
seleccionant allò més barat, vol dir que una altra definició d’economia fóra 
“produir, al màxim, béns de necessitat i de conveniència amb el mínim de 
despesa (laboral, financera, ecològica, etc.)”. Això només s’assoleix amb la 
competitivitat. És l’aspecte dur de la vida que no es pot oblidar. 
Sociolingüísticament en els nostres temps, “economia” més aviat, contra tota 
etimologia, ha vingut a voler dir “competitivitat”. Amor, en el repartiment del 
pastís comunitari i exigència en la seva producció, heus ací la fórmula 
dialèctica que definiria una economia (competitiva) social (cooperativa). Darwin 
                                                      
29 “L’oikos és l’entorn, per extensió, la Natura, que fa possible una participació equilibrada i 
fraternal de tots els humans” (XET). 
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definí la lluita competitiva dels vivents per a la subsistència. Però, avui, Helen 
Margulis defineix l’avinença cooperativa dels vivents, també, per a la 
subsistència. Així s’enriqueix i s’equilibra el nostre concepte de la història 
natural. També la història humana haurà de conjuminar debat i avinença en les 
Assemblees troncals, en les entitats transversals, en el terreny privat, en el 
públic i en l’oficial. La lluita cega permanent ho destrueix tot, però l’avinença 
acrítica permanent ho afluixa tot. Cal llibertat agosarada i responsabilitat 
prudent, les dues alhora. Això només és possible si la societat  permet el joc de 
la llibertat democràtica, però no oblida el rol de la corresponsabilitat també 
democràtica. Exemple: Munta una lliure empresa com tu vulguis i del que tu 
vulguis però no oblidis que si la iniciativa és privada el servei empresarial és 
públic sempre: clients, proveïdors, treballadors, tècnics, tots són tan importants 
com els financers o capitalistes, i els directius. Caldria una Assemblea 
democràtica d’empresa oberta a tots aquests sectors, més sobirana que la 
junta d’accionistes o l’”amo” de l’empresa. El cooperativisme històric ha maldat 
fins a avui per implementar aquests requisits socials, tot i moure’s en un camp 
social -el domini públic- anèmic o agonitzant, gairebé sense espai per respirar,  
amb poquíssima legalitat i, per acabar-ho d’adobar, paternalista. Tots els 
avantatges han estat per al domini privat o per a l’estatal30.  
 
1.30.- La transversalitat supeditada a la troncalitat (1.07).- Als moviments i 
entitats no troncals, ans sectorials, brancals, transversals, especials o auxiliars 
se’ls desitja democràcia interna i gaudeixen d’autonomia, però només poden 
exercir-la en l’àmbit estrictament intern. En llurs relacions externes respecten 
escrupolosament la primacia de la realitat col.lectiva troncal. Tot servei públic, 
inclòs el servei empresarial cal que se supediti als diferents nivells del castell 
popular troncal. Un barri, un municipi, un país, etc. poden vetar per consens i 
pacte una empresa o posar-li condicions d’etiquetatge, d’atenció lingüística, de 
quotes de pantalla, etc. Potser anirem més poc a poc, però anirem millor... 
després del període d’aprenentatge... que no pas ens fan anar els savis polítics 
accelerats que contínuament ens suplanten.  Cada comunitat troncal calibrarà 
els beneficis o perjudicis de tal o qual condició posada i s’atindrà a les 
conseqüències... i anirà aprenent, per assaig i error, com hem dit a 1.23, a ser 
persona individual o col.lectiva, d’un nivell baix, mig o alt. Sempre amb la gran 
pinya a baix i amb el més petit de tots, l’enjaneta, a dalt, amb un ram de 
ponzelles! Meditem-hi. La decisió, la força, la responsabilitat, la cràcia, és 
nostra. Ni meva, ni del Leviatà. L’autodeterminació no és només un dret, és, 
sobre tot, un deure del poble adult.  Res (la “cosa” per excel.lència) del populus 
+ puber: Re-pública.   
 
1.31.- El fi principal a aconseguir.- Com resta exposat en 1.22, la finalitat 
principal d’una estratègia democratitzadora global de les Comunitats troncals 
és la d’assolir el ple funcionament permanent, democràtic i consolidat de les 
                                                      
30 “Em queden poc definits els núms. 1.27, 1.28 i 1.29, si pensem en la construcció d’objectius 
del punt núm. 4 del Manifest de Germanies (Economia i Solidaritat). No sé si els serveis públics 
–sanitat, ensenyament, neteja, transports, seguretat, etc.-, pel Principi de Subsidiarietat passen 
a descentralitzar-se a jurisdiccions comarcals i nacionals. Per quin consens es decideix el preu 
dels serveis? En el cas de les empreses privades, ¿com es regulen les relacions entre privat i 
públic i les externalitats ecològiques, la propaganda i la publicitat, etc. Aquests punts són molt 
generals per a què em pugui imaginar estructures de control (o seguiment) de les tensions que 
en sorgirien” (XET). 
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corresponents Assemblees radicalment sobiranes i sempre obertes a tots els 
elements de la seva Comunitat que no la vulguin destruir. 
 
1.32.- Proposta de mitjà per a aconseguir-lo.- La creació d’un moviment 
popular, expressament no polític en forma d’una organització federal en vista a 
la promoció de l’estructura troncal de les comunitats i, per consegüent, 
generadora de les Assemblees a tots els nivells en totes les Comunitats 
troncals, si més no, dels Països de parla catalana, el nom de la qual, 
inicialment, vam proposar que fos “Germanies”31. (Des del 2000 ha près el nom 
de “Jo també em planto! Cap a l’Assemblea”, organitzat en Grups de Suport de 
l’Assemblea). El Grup d’un determinat nivell d’un determinat territori comunitari 
troncal serà la seva Germania. I els components, que la integren, Agermanats. 
Recordem la Junta Agermanada dels Tretze, constituïda al País Valencià, amb 
total independència de les autoritats reials i municipals existents i reconeguda 
per aquestes a 28 de desembre de 1519. Ara només acostumem a fer 
assemblees per fets puntuals: protestar pel rebut de l’aigua o llevar la immunitat 
de Pinochet! Aquest moviment desenvoluparà una estratègia elàstica, 
multidimensional, humanista, pacient i pedagògica, contra la massificació i la 
invasió cultural aculturadora conscient o inconscient a tots els nivells de tots els 
territoris comunitaris troncals. També vetllarà la relació, per via de 
convenciment i col.laboració lliures, del moviment democratitzador amb altres 
Països i Civilitzacions tot respectant llur idiosincràsia i aprenent-ne d’ella. 
 
1.33.- Els promotors de la democràcia (Grups de Suport).- És important 
distingir entre els promotors de la democràcia i l’exercici de la democràcia 
pròpiament dita. La societat actual està tan profundament pertorbada i 
pervertida, per les causes ja esmentades, que és ben lluny de complir amb els 
mínims d’una democràcia tout court. Talment que proliferen grups i grupúsculs, 
partits i partidets que pretenen, moltes vegades amb esforços heroics, 
reconstruir-la. Cap d’ells, inclosa aquest proposat moviment nostre de 
Germanies, promotor  de democràcia “a la catalana” (1.20), no són el poder de 

                                                      
31 “No seria capaç de trobar un nom més formós i escaient per aquest projecte de germanor. 
Però hi veig dos caires que poden ser complementaris o oposats segons es desenvolupin els 
fets. És evident la ressonància històrica del mot, lligada als diversos moviments d’oposició als 
Àustries, que foren molts més dels que han estat estudiats a fons. A banda dels Comuneros, 
l’escissió de Portugal i la Guerra dels Segadors al Principat, hi hagué també rebel.lons a 
l’Aragó, on la revolta del Duc d’Híjar deixa entreveure quelcom de més profund que una 
rebequeria nobiliària, a Andalusia, on s’intentà la creació d’un regne independent a l’entorn del 
Duc de Medina-Sidònia, els fets de Bujalance, on ens diu Díaz del Moral que <<hubo un 
tumulto de gente de la plebe que se juntó a tratar de si se gobernaba bien o no>> (heus ací un 
clar antecedent de les assemblees que voleu institucionalitzar). Hi ha abundants escrits de 
l’època on es descriuen estats de descontent i revoltes de to menor en llocs de tota la geografia 
espanyola que poden coincidir amb les actuals Autonomies. La proposta de Germanies podria 
produir un efecte de mímesi, tan procliu en el tarannà hispànic, que donés un cert ressó al 
moviment. És la part positiva que apuntava més amunt. La negativa és que, si el moviment té 
prou força i es generalitza, l’Estat Central faci el que ha fet sempre amb les molestes 
<<perversions>> que vénen amb empenta des de la perifèria (ja hi té la mà trencada): que 
reconegui algun poder a les assemblees (no se n’ha d’esperar massa, a tot estirar un 
reconeixement de les concilia plebis, com es feu a Roma el 337 aC), que en deani 
representants a Madrid, en faci una Junta que les governi i després les harmonitzi, loapitzi i 
acabem amb una altra xocolata amb xurros per a tothom. Per a eludir aquesta al.lèrgia als 
vents de la perifèria, dic jo, potser seria bo deixar que el moviment l’iniciessin els companys de 
Castella” (JSA). 
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base. Que ningú no es faci falses il·lusions. Cap d’aquests col·lectius no és 
l’Assemblea de cap nivell, única posseïdora del kratos (1.04), de la força social 
original. Talment una bastida ajuda a construir l’edifici i es dedica únicament a 
aquesta construcció, però mai ella no és l’edifici i cessa i és desmuntada quan 
l’edifici és acabat, així els promotors de la democràcia s’autodissoldran en 
assolir-se la finalitat última (2.01), la majoria d’edat  social del poble. Cal que, 
arribats a aquell punt, els promotors acabin en l’autonegació. “Mori jo i visqui 
Catalunya!”, com cridà el nostre gran Pau Claris, pare de la 1ª República 
Catalana. No com certs antifranquistes, actius i benemèrits en els seus inicis, 
que, en bastir la nova “democràcia” i seure en l’escó, han segrestat la 
democràcia, l’han suplantada i l’han monopolitzada per a ús privat. Com en el 
joc de les cadires, haguéssiu vist les corredisses per fer-se amb una cadira 
abans que no acabés la música de la Transició! Dels grups promotors del 
nacionalisme de qualsevol dels nivells troncals esmentats més amunt (1.10) en 
diem col.lectius auxiliars -”contraforts”, “folres”, “manilles”...- com volen ser 
les Germanies ací proposades. Aquests col·lectius –Grups de Suport- 
provisionals cal, doncs, que compleixin dues condicions:  
 
 a) promoure, no estancar, no manipular, no desviar, no instrumentalitzar 
les noves Comunitats troncals (paternitat) 
 
 b) disoldre’s en l’Assemblea corresponent quan la promoció ha 
aconseguit la maduració d’aquella Comunitat (no paternalisme). 
 
1.34.-  Les Assemblees incipients (Preassemblees).- A cada nivell troncal 
(1.22): llar, casa, carrer, barri, etc., aquells que actuen com a promotors de 
democràcia no són, en tant que tals, l’Assemblea (1.33), però de moment, a 
falta de més gent madura, de més poble púber, de més públic, que tanmateix 
sempre cal que sigui convocat i reconvocat amb explicacions convincents i 
perseverança incansable, malgrat el desinterès i la falta de responsabilitat 
social fomentats pels sistemes vigents, ells poden esdevenir, de moment, una 
Preassemblea d’aquell territori i nivell, en tant que persones humanes 
compromeses col·lectivament. Si, al principi, en una comarca “x”, només unes 
poques persones promouen l’Assemblea democràtica de la comarca en 
qüestió, elles soles, tot i que sigui lamentable, són ja una Preassemblea de la 
comarca, si volen ser-ne. I qui no col·labora, tot i que voti com a bon ciutadà, 
no perd els seus drets individuals, però  perd els seus drets socials. Potser 
oblida que votar a unes eleccions polítiques cada quatre anys i, entre tant, 
abandonar la Comunitat a mans exclusives dels polítics no són suficients per a 
una vera democràcia.. 
 
1.35.- Prioritats d’acció.- Teòricament caldria començar per ajudar a afermar 
els individus madurs de cada llar i promoure l’Assemblea de la Comunitat de 
convivència, de la llar. Un cop establerta aquesta, anar, amb les ja constituïdes 
Assemblees de llar, a constituir l’Assemblea del barri amb un representant per 
cada Comunitat de llar. I així successivament de baix a dalt. Un castell humà no 
es pot construir de dalt a baix. Però l’estat lamentable de les nostres societats i, 
potser pitjor, llur estat pseudocomunitari potser aconsellin, com a mal menor, 
de començar a actuar en qualsevol nivell de qualsevol territori, segons la pròpia 
situació i disposició, amb la plena consciència de les limitacions i perills que 
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aquest oportunisme comporta. I sempre amb la preocupació prioritària d’anar 
sembrant llavors en els nivells inferiors inclosos l’individual de cada llar. En 
comptes de destruir l’edifici per fer-ne un de nou, sovint caldrà limitar-se a 
reparar l’edifici existent. Pot donar-se així democràcia en un nivell i no donar-se 
en el nivell immediat inferior en el qual, paradoxalment, el superior recolza. Per 
carregar un nivell superior qualsevol, cal una unió lliure, consensuada i 
contractual dels elements del nivell immediat inferior. La  inversió de 
procediment genera, doncs, problemes, que cal vigilar.  El fet de saltar-se 
nivells provoca disfuncions. No funciona bé, per exemple, que els municipis 
facin pactes directament amb el propi país o amb un altre país, per exemple 
perquè hi domina el mateix partit polític, tot saltant-se la comarca i la regió. 
Només la llarga, bona, lleial i lliure convivència de Comunitats del mateix nivell i 
àmbit pot arribar a produir una Comunitat ferma d’aquell àmbit i de nivell 
superior. 
 
1.36.- La impossible independència absoluta.-  En el model presentat, cada 
unitat superior depèn de les corresponents inferiors i no a la inversa. Quant 
més a la base més independència. Els individus en el nivell inferior i les 
comunitats d’un nivell determinat en unió superior lliure, consensuada i 
contractuada no perden per aquest fet llur independència, la comparteixen, 
practiquen una independència compartida voluntàriament -”junts anirem millor”-
. Les unitats de dalt no poden fer caure les de baix. Encara que avui aquí sí. La 
viceversa no és certa. És un model contrari als sistemes actuals on les altures 
dominen i determinen despòticament les bases deshonrades moralment i 
espoliades econòmicament. Tanmateix, si teòricament tothom és lliure de no 
integrar-se en nivells superiors, si la figura de persona individual o col·lectiva 
lliure és perfectament legítima a qualsevol nivell, això només és fàcil de 
practicar en comunitats primitives o en unitats autosuficients. Altrament, cal 
pactar i consensuar. En una realitat tant complexa com l’actual és difícil 
l’autosuficiència. Som inextricablement interrelacionats. D’altra banda, avui 
encara és utòpic un castell unitari amb representació de totes les civilitzacions 
de la humanitat en pla d’igualtat, llibertat i fraternitat. Però fóra un fort testimoni 
l’existència de grans castells progressivament agermanats amb la plusvàlua 
econòmica, cultural i espiritual que generaria una simbiosi encertada. 
 
1.37.- Les dependències.- Paternalisme i filialisme són dues actituds que es 
complementen. Es poden observar amb freqüència les inconfessables 
complicitats entre els oprimits i els opressors. Sovintegen individus i col·lectius 
immadurs que cerquen aixopluc en col·lectius d’ordre superior existents o en 
creen per tal d’arrecerar-s’hi, per estalviar-se de madurar. Així, fins i tot, sectes, 
ordes religiosos i grans Religions d’abast mundial. La realitat sana funciona al 
revés. El nivell inferior vetlla sol·lícitament per la maduració del nou nivell 
superior. El tracta, no com a un papà que el manté en la immaduresa, ans com 
un fill petit que cal aconduir cap a la majoria d’edat. Per exemple, una parella 
que s’estima té ja un fill nou nat, abans de procrear cap fill. És el matrimoni, la 
nova llar, un col·lectiu comunitari troncal que acaba de néixer, del qual encara 
no se’n pot viure, ans requereix tota mena d’atencions amoroses. És, doncs, 
comprensible que en els primers temps de la constitució d’una llar els seus 
components adults minvin en llurs compromisos socials, no és aburgesament, 
és feina de fonamentació social, molt necessària. I cal que sigui ben feta. 
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1.38.- Descàrrega de castells inestables de col·lectius humans. - De 
moviments socials se sol parlar amb molt poc rigor. És impropi anomenar 
moviment qualsevol col·lectiu estructurat o dirigit des de dalt com un ramat. Un 
moviment és espontani, lliure, sense controls. El consens, que funda el 
moviment, consisteix en una sintonia i complementació de fet d’esperits variats 
i fins i tot contradictoris, sense pactes ni tractes. És freqüent que quan apareix 
un moviment d’aquestes característiques també, tot seguit, sorgeixen “llaneros” 
dominadors entestats a saltar a la gropa del poltre tendre per domesticar-lo, 
sovint abans que les potes del poltre els puguin sostenir. I l’esclafen sense 
descavalcar. Cauen cavall i cavaller. També les estructures socials vivents, els 
organismes troncals van morint. Però uns i altres de vegades, bo i morts, 
duren, duren inacabablement amb totes les aparences de vius, per la oficialitat 
que els revesteix: llars sense amor ni entesa, barris d’al·luvió, municipis o 
comarques excessivament polititzats, materialment devorats pels partits, vasts 
imperialismes històrics, etc. Una institució pública és una estructura vivent, 
només verament estable si l’anima un corrent continuat d’energia vital que la 
manté. Cal no confondre les estructures vivents de les estructures físiques 
estàtiques que no moren fàcilment senzillament perquè no són vives. La 
llengua vivent genera diccionaris. El dret, còdigs. La política, palaus. La milícia, 
armament... No ens enganyem. Les estructures físiques no són les institucions 
vivents. Valen tant com serveixen a l’esperit de concòrdia que les crea. També 
qualsevol nivell d’un castell ètnic pot degenerar i desaparèixer, encara que a 
voltes no ho sembli, i, fins i tot, pot caldre que ho faci, que es descarregui, quan 
l’estructura massa pesant del “dinosauri” li ofega la pròpia vida. La voluntat 
finalista, idealista, voluntarista d’alguns nivells inferiors, més o menys sòlids, o 
de grups que es pensen ésser-ne, fa creure en la pervivència o existència d’un 
nivell superior que de fet potser ja no se sosté o ni tan sols és viu. Cal 
descarregar-lo sense contemplacions, si hi ha alguna cosa a descarregar. No 
és bo confondre la realitat amb la idea o el desig, per legítims que siguin. Per 
això testifiquem, tot i que ens dolgui, la no existència vivent de determinats 
nivells alts del nostre possible castell col·lectiu dels Països de llengua catalana. 
Talment com no són vivents els Estats espanyol, francès, britànic, etc. Si no es 
descarrega a temps un nivell insegur -i en són tots els nivells constituïts per 
suplantadors polítics-, els de dalt, en fer llenya el conjunt, esclafen els de baix i 
es fan mal ells. Aquesta és la trista realitat dels innombrables sofriments de la 
història dels darrers mil·lennis de la humanitat. 
 
1.39.- Pràctica interna en el castell de les Assemblees constituïdes.- 
Excepte la primera Comunitat o Comunitat de llar32, totes les Comunitats -amb 
les seves corresponents Assemblees de representants- de nivells superiors, no 
són compostes dels individus representants de les Comunitats del nivell 
immediatament inferior ans són compostes de les pròpies Comunitats -amb les 
seves corresponents Assemblees- del nivell immediat inferior. Els individus que 

                                                      
32 “Quan es parla de comunitat de convivència – llar, si contemplem les famílies que viuen 
separades físicament, ja sigui per qüestió de feina o malaltia o ruptura, etc., ¿suposo bé que es 
tracta que cadascú a casa seva faci l’assemblea amb els que l’envolten físicament i no pas 
amb els que viuen lluny ni que siguin de família?” (JRN). Sí, així és. Sempre el pròxim més 
pròxim, amb qui convius. I, si es té una segona residència, cal que la llar-2 sigui també 
representada en el barri-2, tot i que sigui la mateixa gent. 
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les representen33 -socialment, no políticament- no gaudeixen de llibertat per 
opinar o decidir allò que vulguin, això només ho poden fer en la Comunitat del 
nivell inferior, la Comunitat de convivència o llar. Ells, elegits i revocables 
lliurement, només són portadors de l’opinió i decisions de les Comunitats del 
nivell immediatament inferior. Les Comunitats superiors són radicalment 
dependents dels seus nivells immediats inferiors. Una Comunitat democràtica 
sana, per petita que sigui, no tolera cap imposició de dalt a baix, si no és amb 
l’aquiescència prèvia dels de baix en els quals rau la sobirania. Així totes les 
col·lectivitats bàsiques de tots els nivells  -com també els individus del nivell 
inferior- són independents (1.36) de les col·lectivitats de nivell superior al seu. 
Aquest és el sentit del principi de subsidiarietat. A dalt sempre hi ha 
representació. Mai no hi ha d’haver suplantació... si la democràcia és viva. La 
suplantació funda un pseudocol·lectiu troncal que cal combatre o esmenar i 
que, tard o d’hora, caurà. La base madura no accepta l’absència, la privació, la 
intoxicació o el manteniment de secrets de la informació practicada pels 
pseudopolítics del mateix col·lectiu  o de col·lectius superiors. Evita, també, tota 
interferència vinguda del seu propi domini oficial o dels col·lectius superiors 
amb la finalitat de posar impediments a la formació en la base d’opinió i 
voluntats públiques populars, que generin accions lliures, moviments 
consensuats i institucions contractuades. En tot cas, o cal trobar l’arrel original 
a baix (procés de consensos / contractes ascendents) o cal cercar el 
refrendament esglaonat (no el plebiscit massiu que ara es practica a tot arreu a 
l’estil feixista) a baix, d’allò proposat a dalt, mitjançant consulta franca, no 
manipulada, en ordre descendent fins a baix de tot. El poble madur mantindrà 
un corrent convectiu permanent entre baix i dalt de vera representació, 
d’obediència fidel i responsable a les coses consensuades i pactades i de 
franca desobediència pública quan es trenquin les ànimes (consens) i els 
cossos socials (contractes). Cal que totes les Comunitats vives que estiguin 
sota de la traïdoria perpetrada més amunt entrin en posició de resistència 
oberta i declarada. 
 
1.40.- Estil de lluita.- Aquesta resistència pot prendre moltes formes, però mal 
defendrem, mantindrem o expandirem la democràcia per força. La lluita 
merament defensiva i, millor encara, l’aïllament de l’egoista34, de 

                                                      
33 “Crec que és més convenient delegar en un professional la tasca de representació, de la 
mateixa manera que deleguem en un metge, un advocat, un arquitecte,... Proposo combatre el 
pensament únic neoliberal amb les seves pròpies armes: privatització de la tasca política 
(piràmides de representació. Creació de la figura del gestor social, polític que vetlla per l’interès 
dels seus subscriptors, com a eina de transformació política. Crec que caldria crear una escola 
de gestors polítics (de la mateixa manera que es va crear Rosa Sensat)...” (ARI). Ací no es 
tracta de representació política ans comunitària troncal. Tanmateix, en la comunitària troncal, 
sempre i, en la política, en el cas de la representació a la cambra legislativa, creiem més 
convenient l’humanista que l’especialista. Volem superar el model mecanicista de la societat. 
Sempre és possible la consulta esporàdica o l’assessoria permanent externa de tècnics 
especialitzats (actualment les Corts ja tenen, per exemple, lletrats contractats fixes i demanen 
peritatges de tota mena). 
34 “Les cèl.lules que no s’adapten lliurement a la seva funció natural, fent el seu paper dins 
l’organisme humà o de qualsevol altre ésser viu, es transforma en un càncer, tancat dins dels 
seus propis interessos. El sistema nerviós ordenarà llavors als anticossos d’eliminar aquelles 
cèl.lules que no fan el que han de fer, i també a aquells bacteris intrusos que produeixin 
distorsions a la funció natural tot volent colonitzar l’ambient i treure’n profit dels recursos que 
troven sense cap contraprestació simbiòtica” (XET). 
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l’anticomunitari ha estat el llegat més eficaç rebut, fins i tot, de les hordes més 
ben conjuntades dels animals superiors. A la nostra terra, sense oblidar les 
abundants i heroiques lluites armades defensives de la nostra història, ha 
gaudit d’una eficàcia gran l’estil més humanitzat de la lluita no violenta, 
desenvolupada amb els procediments esmentats en 1.12 i regida pel següent 
imperatiu ètic: “Lluitarem contra el fort mentre siguem febles i contra nosaltres 
mateixos quan siguem forts”. Recordem succintament alguns exemples del 
darrer segle: Memorial de greuges, Tancament de caixes, vagues obreres, 
conteses electorals, Mancomunitat de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans, 
proclamació pacífica de la República, Estatut de 1932, resistència política, 
social i cultural sota el franquisme, manifestacions, celebracions il.legals de 
l’Onze de Setembre, Escola catalana, bressoles, Nova cançó catalana, Premis 
d’Octubre, de Sta. Llúcia, etc., Objecció de consciència al servei militar, 
institucions de resistència cultural com Obra Cultural Balear, Acció Cultural del 
País Valencià o Omnium Cultural, lluita no violenta contra el tardofranquisme, 
Assemblea de Catalunya, Marxa de la llibertat, Congrés de cultura catalana, 
Crida a la solidaritat, Correllengua, etc. Aquesta lluita, en un primer pas, tracta 
de tocar el cor de l’opositor amb l’oferta pactista de cooperació o col.laboració 
confiada, amb la possibilitat de dubtar i criticar honestament la pròpia convicció 
i posició. Un segon pas, el de la denúncia valenta i compromesa, sobrevé si, 
malgrat tots els esforços de comprensió de l’oponent, finalment la nostra 
consciència ens impedeix seguir col.laborant. El tercer pas, el més conegut de 
la no violència, és el de no cooperació, la passivitat, les vagues laboral, de fam, 
d’assistència escolar, etc., la plantada, l’encadenament, no respondre en 
idioma aliè, prescindir del document d’identitat, aquell suggeriment de Manuel 
de Pedrolo, a la seva novel.la “Acte de  
violència”: “És molt senzill, resteu tots a casa”. Tot i semblar passiva és una 
actitud molt difícil, sovint heròica i verament eficaç en un món on tot ho fa el 
poble i on les autoritats només manen. El quart pas possible és, potser el més 
dur per les seves conseqüències: la desobediència cívil. Delinquir 
deliberadament contra una llei, un reglament o una ordre injusts... i assumir el 
càstic corresponent. Finalment un sempre possible cinquè pas és el de 
l’actuació alternativa. “Si no trobes camí, fes-t’el”: oposar, costi el que costi, una 
millor realització a la criticada de l’adversari. 
 
1.41.- Països Catalans?- La idea i voluntat dels Països Catalans, segons les 
nostres definicions que no són cap dogma de fe, que caldrà redefinir 
col·lectivament quan hi hagi democràcia, consisteix en la unió lliure, entre 
iguals, consensuada i contractual de tots o d’alguns d’aquests, al nostre judici, 
Països: l’Alguer de Sardenya, la Catalunya del Nord, la Franja d’Aragó, les Illes 
Balears i Pitiüses, el País Valencià, el Principat d’Andorra i el Principat de 
Catalunya. Però no s’ha explicitat encara representativament aquesta voluntat 
conjunta de com a mínim dos d’aquests Països. Doncs, els Països Catalans 
no existeixen formalment de dret, tot i que  existeixin de fet i siguin ben plens 
de costums, històries, cultura, desigs,... comuns, que cal salvar de totes 
maneres. No hi ha castell explícit, compromès, responsable, vivent 
unitàriament. Només tenim uns polítics inflats, uns suplantadors hipertrofiats 
que despenen, decideixen i projecten per tots nosaltres i que, fins i tot, ens fan 
pensar i voler allò que ells pensen i volen. Altra cosa és que aquest ideal 
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batega en molts cors individuals35 i col·lectius i els mou, i que també existeixen 
molts col·lectius auxiliars (1.33) que els promouen i apuntalen. Són útils en tant 
compleixen les dues condicions esmentades. Només disposem d’uns 
col·lectius que conscientment o inconscient suplanten, monopolitzen, 
substitueixen l’estat real de les coses i introdueixen en el castell tendre, malalt 
o discapacitat, accions i estructures no democràtiques ni pedagògiques ans 
opressives, suplantadores o usurpadores de la vera voluntat popular que 
esdevenen destructores -fan llenya-  del col·lectiu infectat o de tot el castell. 
Les mateixes coses es podrien dir  de cada País amb les seves Regions, de 
cada Regió amb les seves Comarques, com de Municipis, Barris, Llars i 
Individus. La majoria no compten amb cap compromís formalment 
responsable per part del poble que compon la corresponent Comunitat! 
En molts casos són edificis que amenacen ruïna, tot i que trobem a cada nivell 
contraforts, folres i manilles que intenten reedificar-los, mantenir-los, reparar-
los. I, malgrat això, en els nivells més baixos també es poden detectar individus 
madurs en la democràcia, amb vocació pública, alguns dels quals formen veres 
Comunitats de convivència o llars i, fins i tot, algun que altre parell o trio de llars 
que formen el nucli autèntic d’un previsible barri democràtic... i potser no res 
més. Tal volta alguns cauen en la temptació alienadora de somniar com a 
existent una Catalunya o un univers món com cal... col·lectius idealistes! 
 
1.42.- L’imperialisme.- Extès per tot el món, existeix el fals estil de castell 
troncal establert, repetit una i una altra vegada fins a l’avorriment mitjançant la 
invasió, l’extorquiment, l’espoli, l’aculturació, que farà sempre llenya per 
definició. La seva  
estructura (jurídica) construïda de dalt a baix es practica a tots els nivells des 
de fa més de quatre mil anys (1.13) sense èxit permanent i és fundada en 
l’opressió que té un nom: l’imperialisme36. Cal substituir-lo de baix a dalt per un 
castell autèntic. Tanmateix, moltes de les realitzacions que ha generat 
directament o com reacció a ell mateix podran ser aprofitades, ocupades, 
reparades, reconvertides. No cal crear-ho tot de nou. El sistema avui imperant 
combat a mort qualsevol esforç en la línia real-democratitzadora. Li és mortal 
per a ell. Tot i que si aquesta es comença des de baix, a aquell li resulta més 
difícil d’erradicar-la. La força passada i actual dels possibles Països Catalans 
és la força espontània i, sovint, a les palpentes, de molts dels seus intents 
comarcals, municipals, de barris, llars i individus, tot i no ser encara formalment 
democràtics, que escapen a l’atenció o a les possibilitats de control vigilant dels 
seus enemics. Però el sistema imperant és mestre en l’art de manipular 
                                                      
35 “Jo només vull dir quatre coses a nivell de l’individu. Som prou catalans els catalans? Crec 
que cada u té molta feina en aquest sentit i caldria que fes un examen de consciència a fons. 
Perquè si tant ens fa parlar català com castellà, comprar premsa catalana com castellana, 
preferir i consumir productes no elaborats al nostre país, no tenir en compte si estan etiquetats 
en català o no, en definitiva, que tant ens fa “viure” en català (fins allà on ens deixin) com en 
castellà (oh, no tenim pas cap problema, dominem perfectament les dues llengües, no cal pas 
que es molesti, senyor castellà..!) doncs tot ja està prou bé, no cal que canviem res. Els 
castellanoparlants s’han sortit amb la seva i ens han convertit en uns perfectes masells” (CBS). 
36 “Per manca de responsabilitats col.lectives, s’estan, ja ara, insinuant símptomes gravíssims 
dels desequilibris que patirà el proper segle XXI i que conduiran a xacres infinitament superiors 
a la desgràcia de Ruanda, que ja es dir! Cal que siguem conscients, els països pobres i els rics, 
del perill que suposen per a tota la humanitat els desequilibris demogràfics causats per un 
creixement desordenat de les poblacions i per les massives migracions forçades per la fam” 
(XES). 
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moviments i institucions auxiliars: partits, voluntariats, revoltes, cançons de 
protesta, rebel.lia dels joves, ONGS, religions, lluites armades, moviments 
contraculturals, sindicats, etc., és mestre en l’art de crear grups de pressió, fins 
a reduir-los a servidors seus indirectes... o directes. 
 
1.43.- Màxima prioritat.- És més dur, més compromès, però també més real i 
més eficaç concentrar-se a promocionar directament la recuperació de la força 
sobirana del poble per damunt dels individus poderosos, dels grups de pressió 
o de les estructures oficials opressives, la construcció d’un castell democràtic, 
de domini públic -informació, opinió, decisió i acció públiques-, de comunitats 
troncals, amb les corresponents Assemblees, obertes a tothom,  que entretenir-
se a fer créixer envoltures del buit amb contraforts, folres i manilles auxiliars, ja 
ara massa abundants, dividides i competitives. Els quatre punts cardinals de la 
feina a fer, a partir del nivell on s’ha començat, són: A.- El de dins. La tasca 
primera d’una Comunitat troncal és d’assumir la realitat sencera del propi àmbit 
(física, social, econòmica, moral, cultural, espiritual, ètnica, pedagògica, festiva, 
etc.) i tractar del seu creixement en plenitud per via de subsidiarietat. Cura del 
cos i cura de l’ànima de l’àmbit propi. B.- El de fora. La tasca segona és de 
cercar amics i coneguts en els àmbits veïns per animar-los a constituir, si no les 
tenen ja constituïdes, llurs respectives Assemblees comunitàries troncals del 
mateix nivell que la nostra. C.- L’avall. La tercera tasca és d’ajudar les 
Comunitats d’àmbit més reduït components de la nostra Comunitat d’ordre 
superior, a constituir-se elles també en Assemblees comunitàries troncals fins a 
arribar en el descens a l’enfortiment de les llars i dels individus, última i 
fonamental base de tot l’edifici social. D.- L’amunt. La tasca quarta és d’ajudar 
a la nostra Comunitat i a les Comunitats veïnes, segons àmbit de tradició vivent 
o de nova convivència palesa, a constituir-ne l’Assemblea de nivell 
immediatament superior, amb els seus consensos i estatuts propis, cara, a la 
llarga, d’agermanar el món sencer amb una societat lliure, justa i fraternal. Tot 
plegat no requereix grans esforços de pocs ans petites però responsables 
aportacions de molts. 

 
1.44.- Projecte d’un “Manifest de Germanies”.- Proposem iniciar el moviment 
necessari en forma d’una xarxa auxiliar permanent de Grups de Suport, mentre 
els seus serveis siguin necessaris, dedicada directament a promocionar les 
comunitats democràtiques públiques troncals. Oferim ací un primer esborrany 
de “Manifest dels anys 90” que ens uneixi i que mantingui ferma la flama de la 
nostra reivindicació nacional i la lluita per a la consecució d’una 
autodeterminació sòlida i radical de la Nació de llengua catalana. I proposem 
una fase oberta però diligent de meditació, debat, esmenes pactades 
integrades i reserves particulars explicitades a peu de pàgina, en vista a què el 
text del  manifest –amb el seu context- sigui redactat i assumit 
democràticament per quants més individus i col·lectius millor. En notes a peu 
de plana oferim els texts dels dos grans manifestos dels darrers anys -70 i 80- 
del Principat de Catalunya, junt amb una proposta de Manifest per a 
l’autodeterminació dels PP.CC., amb una crítica global37 al nostre document, 
                                                      
37 “Per una banda , hi vaig trobar un seguit d’elements relatius a diferents aspectes –
participació, qüestionament de l’actual relació entre els membres de la societat i els que 
representen el poder, idea de xarxa, etc.- que em van interessar i crec de gran valor poder 
discutir. En aquest mateix apartat situaria aspectes que no comparteixo, com ara la posició 



 53

per a la vostra informació. Tan debò que a l’entrada del tercer mil·lenni puguem 
gaudir d’una Constitució democràtica de la nostra Nació i no calgui anar amb 
més manifestos! 
 
 
 

2.- Manifest38 de GERMANIES39.  
 
2.01.- Text del Manifest (Versió 1: abril 1999).- Nosaltres, que, desde la 
nostra petitesa, ens sentim corresponsables de la que considerem i volem 
Nació dels Països Catalans amb totes les persones individuals i col.lectives que 
la constitueixen, de diferents tendències, pertanyents i no pertanyents a 
organitzacions polítiques, provinents de diversos territoris i sectors de població, 
obrers, camperols, estudiants, intel.lectuals, professionals i poble en general, 
reunits en Congrés constituent de l’Associació anomenada GERMANIES, 
formulem la següent Declaració: 
 
 Davant de l’actual crisi mundial de democràcia, resultat de la pràctica 
desaparició del domini públic de la societat, comprimit entre la tendència al 
creixement de les competències de l’Estat i la tendència al creixement de la 
privatització del liberalisme,  

 
i davant dels diversos intents d’assajar noves formes de participació 

ciutadana, noves formes complementàries a l’acció política o que volen 
esdevenir més eficaces que l’actual sistema, -que es vol “únic” malgrat petites 
diferències de detall-, de democràcia formal massiva, atomitzada i manipulable,  

 

                                                                                                                                                            
respecte als Països Catalans, un llenguatge molt volàtil, una terminologia inútilment complexa... 
I d’altra banda, la convicció que, independentment del meu possible interès per parlar d’aquests 
i d’altres temes, ara avui, a casa nostra, als Països Catalans, no es pot prioritzar la tasca de 
debat i creixement de Germanies tal i com es planteja en el document. Crec fermament que el 
que avui es necessita, en una situació molt bloquejada, de descrèdit cap als polítics i la seva 
feina, amb una societat que no ha superat la por del franquisme i ja viu en l’època d’oblit i 
desconeixement del que podria ser política, solidaritat, alliberament i molts d’altres conceptes, 
és un instrument d’intervenció, de sensibilització, que ajudi a obrir camí, que engresqui i retorni 
la confiança i el compromís. Avui necessitem un moviment com la Crida a la Solidaritat. Amb 
això actuant i dient la seva, autònomament dels partits i altres embolics, potser crearem els 
espais d’utilitat per a projectes com aquest que proposeu, potser ens acostarem a la senyora 
Maria i potser tindran sentit determinades elucubracions que em sonen desubicades. No 
desisteixo de saber què proposeu i com avanceu. Tampoc de compartir amb vosaltres 
determinades tasques, però crec amb ferma convicció que això, ara, no és la prioritat.” (ACJ). 
38 “Els poetes són mags de la paraula. Un cop fet el manifest el podríem donar a un poeta que 
el sabés sintetitzar. Després musicar el text per cantar-lo pels carrers. No és la raó sinó el desig 
del cor i la passió qui fa bellugar-lo” (XET).  
39 “Sobre la terra. Una terra fa digne / el peu que la trepitja / si aquest peu és sensible / i fa cas 
del que ella li desitja. // Si no hi ha aquesta relació / és com posar-se a dormir / sense matalàs, 
de cantó i sense coixí. / (És molt probable / que ens faci mal tot / l’endemà al matí). // Potser 
caldrà aturar-se i escoltar, / sobre tot les parts menys audibles, / d’un vell discurs molt senzill / 
fet de paraules imperdibles: / Dignitat, honor, intel.ligència, / sobirania, força, identitat, no-
violència. // Per a aixecar entre tots el més alt castell / ens cal la pinya, els contraforts, / els 
folres, les manilles, / el silenci, l’acció coordinada, / la comunió de tanta gentada, / la necessitat 
del risc / i tots els esforços possibles / per a ensenyar als peus dels nostres fills / que cal ser 
molt, molt més sensibles. // “ (JRN). 
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exigim l’adopció unitària d’una alternativa democràtica basada en els 
punts mínims acceptables de cor (consens i pau socials) i en la pràctica 
(contracte i ordre socials) pels assistents al Congrés,  

 
i, alhora, respectem profundament llur diversitat de finalitats màximes, 

pròpies de cada persona o grup.  
 
Aquests punts mínims de coincidència són: 

 
 

1.- AUTODETERMINACIÓ DELS PAÏSOS CATALANS: Volem 
l’exercici de l’autodeterminació com a eina de recuperació de la 
plena sobirania nacional, amb el ple respecte a totes les llibertats 
democràtiques i amb l’accés del poble al control del poder polític i 
econòmic. 
 
  a) AUTODETERMINACIÓ INTERNA: Reclamem l’exercici 
permanent del ple dret a la sobirania popular subsidiària de les seves 
Comunitats Troncals internes a tots els nivells: des de l’individu, cap a la llar, el 
barri, el municipi, la comarca, la regió, el país i la nació sencera, amb el seu 
consegüent control  públic sobre l’actuació oficial de les formacions polítiques, 
sobre l’actuació transversal de les formacions sectorials o auxiliars: 
econòmiques, socials, culturals, etc., i sobre les actuacions d’origen privat. 
 
  b) CODETERMINACIÓ  EXTERNA: Reclamem l’exercici 
permanent del ple dret a la cosobirania fraternal i subsidiària sobre les 
Comunitats Troncals externes (iguals o superiors) a tots els nivells: des de les 
altres nacions, cap a les unions, federacions o confederacions superiors, 
civilitzacions amples i comunitat mundial, amb el seu mateix control públic 
sobre les entitats esmentades en el paràgraf anterior. 
 
 

 2.- INSTITUCIONALITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA: 
L’Assemblea única de cada Comunitat Troncal serà composta pels 
representants amb mandat representatiu, sempre revocable, de les 
Assemblees del grau immediatament inferior o dels components 
individuals en el cas de l’Assemblea de la Comunitat de llar o de 
convivència. 
 
  a) CONSTITUCIONALITZACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE 
COMUNITAT TRONCAL: Prenem el compromís de lluita directa per obtenir el 
reconeixement jurídic constitucional, a tots els nivells, de l’expressió formal de 
cada Comunitat Troncal, que és l’Assemblea pública, oberta i sobirana, per 
damunt i com a font de totes les institucions de l’Estat en qualsevol dels seus 
nivells, per damunt de partits polítics, sindicats, empreses, associacions, 
gremis, etc.  
  
  b) FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA DE COMUNITAT 
TRONCAL: Prenem el compromís de vetllar pel  seu funcionament permanent 
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mitjançant l’obtenció de consens cordial i fixació de contracte rigorós, amb la 
consegüent exigència del dret a la informació adequada, al debat sense 
pressions per formar opinió pública, a la llibertat en la presa de decisions 
públiques i a la plena capacitat d’exigir l’execució pública de les resolucions 
aprovades. 
 
 

 3.- INTEGRACIÓ ADEQUADA DE LA IMMIGRACIÓ: Cal que 
la immigració resident sigui naturalitzada adequadament en  la 
troncalitat amfitriona40. 
 
  a) DRETS DE L’AMFITRIÓ I DEURES DE L’IMMIGRAT: 
Reclamem el dret a la primacia cultural pública de la Comunitat troncal 
amfitriona i el consegüent deure de reconeixement cordial i pràctic, segons les 
seves possibilitats, per part de l’immigrat que hi vol residir;  
   
  b) DEURES DE L’AMFITRIÓ I DRETS DE L’IMMIGRAT: 
Reclamem la corresponent obligació, sense discriminació, per part de la 
Comunitat amfitriona d’acolliment, respecte, reconeixement de drets 
fonamentals, assistència, integració i permeabilitat cultural o ètnica davant de 
l’immigrat individual o col.lectiu, segons les pròpies possibilitats de l’amfitrió. 
 
 

 4.- ECONOMIA I SOLIDARITAT: Proclamem la necessitat de 
la corresponsabilitat socioeconòmica i ecològica intra i 
intercomunitària.  
 
  a) COMPROMISOS: Promourem l’esperit d’empresa productiva 
competent i cooperativa; un pacte de defensa de la terra i de l’espai còsmic; un 
pacte de solidaritat humana41, justa i recíproca, intra i intercomunitària a tots els 
nivells, amb tots els pobles de la terra i, en especial, amb els més propers i 
amb els individus i pobles oprimits del món; promourem la llibertat econòmica, 
després d’haver atès aquests mínims materials i vitals, consensuats i pactats, 
iguals per als territoris i els components de totes les Comunitats fonamentals 
compromeses en la democràcia; aquesta serà la condició prèvia en vista a la 
lliure circulació de capitals i de rendiments del capital; mantindrem una 
permanent lluita antirepressiva i a favor dels presos polítics i de consciència, 
mantindrem el control de la fiscalitat i de les despeses de l’Estat a tots els 
nivells. 
   
  b) RENÚNCIES: Renunciem explícitament a qualsevol agressió al 
medi, a individus, a Comunitats internes o a altres pobles; renunciem, també, a 
qualsevol veleïtat expansiva o insolidària. 
 
 Com a objectius immediats:  
 

                                                      
40 “Amb la barreja que hi ha ara... potser les tradicions no coincidiran massa amb les que en 
principi haurien de ser” (JRN). La resposta és al núm 1.14. 
41 “No creieu que estaria bé que hi aparegués el concepte Renda Bàsica?” (JRN). 
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fem una crida al poble de parla catalana -de Fraga fins a l’Alguer i de 
Salses a Guardamar- al que hi viu i al que estima la nostra terra, per a què 
incorpori aquesta perspectiva global de canvi democràtic a cadascuna de les 
seves lluites concretes i per a què intensifiqui l’esforç per a una ràpida obtenció 
de la unitat d’acció solidària de totes les persones democràtiques, individuals i 
col.lectives,  

 
i proposem un ample moviment popular per preparar i contribuir a 

formar les Assemblees de les Comunitats Fonamentals a tots els nivells 
amb l’horitzó posat en  la celebració de la primera Sessió general de 
l’Assemblea dels Països Catalans. 

 
 Per tal de vetllar per l’aplicació dels acords d’aquesta primera 
sessió constituent del Congrés de GERMANIES, és elegida amb 
mandat representatiu sempre revocable una Comissió permanent dels 
Països Catalans, la qual impulsarà entre sessions totes les iniciatives 
útils per aconseguir la concòrdia i organització populars, fomentarà 
accions unitàries i preparà una nova sessió plenària del Congrés de 
GERMANIES més representativa. 
 
      Països Catalans, i d’abril de 199942 
 
2.02.- Manifest “Crida – 2000”. L’1 de gener de 2000, Lluís M. Xirinacs 
es planta a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona amb la intenció 
expressada en el següent manifest. 
  

 
 “CRIDA - 2000. PAÏSOS CATALANS”. 

 
 1.- Convoco a Assemblea dels Països Catalans 
 
 La independència de cada nació és el bé més preuat per establir la pau a la 

Terra. Mai cap país no pot mercadejar la qualitat de la seva llibertat.  
 Convoco a Assemblea dels Països Catalans, convoco tots els habitants de 

la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de les Illes Balears i Pitiüses, 
del País Valencià, del Principat d’Andorra i del Principat de Catalunya, 
siguin de la procedència que siguin, amb consciència de pertànyer a una 
nació amb arrels mil·lenàries i que anhelin la responsabilitat del seu futur. 

 La meva convocatòria respon a una única finalitat primera: la proclamació 
de la nostra independència com a poble sobirà, dintre d’Europa, en la línia 
de les declaracions dels Drets dels pobles de la ONU, en la seva singularitat 
i en igualtat fraternal amb la resta de pobles de la Terra. 

 - “La independència no es demana, es pren”-. 
 
 2.- El poder dels poderosos. 

                                                      
42 “Gràcies per la feina que esteu fent i espero que aquests comentaris i dubtes serveixin per 
donar més consistència a aquest meravellós Manifest de Germanies” (JRN) 
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 Nosaltres hem mantingut el poder dels estats espanyol i francès. Cal que 

aquest poder i el dels imperialismes polítics, religiosos, militars, econòmics 
o culturals estiguin sotmesos a la qualitat de la nostra convicció d’ésser una 
nació digna de regir el seu destí. 

 La nostra força de poble no s’alimenta d’aquests poders. 
 El poder acumulat en les estructures polítiques i socioeconòmiques del 

nostre propi poble, desposseït, en la base, d’informació fidedigna, d’opinió i 
de decisió públiques, segrestades pels nostres polítics en exercici, es 
fonamenten en la nostra passivitat resignada. 

 Malgrat les nostres diferències, cal que neixi la nostra força de la nostra 
cohesió, del nostre consens cordial, del nostre pacte de fidelitat, del nostre 
compromís de germanor i de la defensa del nostre ésser com a poble.  

 - “Lluitarem contra el fort mentre siguem febles”-. 
 
 3.- Una veu ferma i sincera. 
 
 Ara és el moment  que els nostres partits, sindicats i Institucions escoltin la 

nostra veu, una veu realment ferma i sincera. Ara és el moment que la 
voluntat del poble esdevingui la veu de la responsabilitat solidària, amb les 
mans lliures per acollir en germanor totes les diferències i diversitats 
interiors, sempre que no vulguin destruir la nació i retornar-la a la subjecció 
que ha patit durant els darrers segles.  

 Ara és el moment de satisfer la nostra ànsia de solidaritzar-nos amb els 
desposseïts de la nostra terra i amb les nacions explotades i oprimides del 
món, tot començant per les més properes, i de renunciar per sempre més a 
tota agressió expansiva.  

 - “Lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts”- . 
 
 4.- A fi d’avalar la sinceritat d’aquest manifest. 
  
 A partir de l’u de gener de l’any 2000, símbol d’una nova vida de llibertat i 

responsabilitat per a la nostra pàtria, emprenc un acte testimonial 
d’afirmació de sobirania. I em planto. 

 No he sabut trobar millor manera que manifestar-me sense soroll de les 9 
del matí a les 9 del vespre, tots els dies de l’any, davant el Palau de la 
Generalitat del Principat de Catalunya.  

 Espero que la salut i les forces permetin  de mantenir-me en aquesta actitud 
fins que es constitueixi una vera Assemblea dels Països Catalans, 
generadora de la declaració d’independència per vies plenament solidàries i 
estrictament no violentes. 

 Així mateix, espero que altres persones del meu poble, amb la mateixa 
actitud, es creguin amb deure de prolongar la meva acció davant les altres 
Generalitats o davant de Consells Comarcals, Ajuntaments de municipi o de 
barri, etc. 

 - “Jo sóc poble, tu ets poble”-. 
 
 5.- Acollint-me a un dret indiscutible. 
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 M’acullo al dret de qualsevol persona adulta a fer una crida a favor de la 
comunitat. I convido tota persona, que se senti catalana i que vulgui la 
independència dels PPCC, a comprometre’s públicament. 

 A aquest efecte s’inscriurà en l’Assemblea del seu territori (barri, municipi, 
comarca, regió o illa, país) o, en el seu cas, la crearà. Aquesta Assemblea i 
altres del seu nivell aniran substantivant Assemblees, cada cop més 
generals, fins a constituir l’Assemblea dels Països Catalans.  

 La força (“-cràcia”) del nostre poble (“demo-”) rau en la consistència 
d’aquesta Assemblea d’Assemblees, que hauran d’intentar arribar fins a la 
llar més humil o la masia més aïllada. En aquestes Assemblees, a més de 
la promoció de la independència, es tractarà de qualsevol tema que 
condueixi a la millor vida de la nació i, així, s’anirà enfortint la maduració de 
les seves noves responsabilitats.  

 - “¿Qui prendrà cura de l’ànima catalana?”-  
 
 El poble català és el subjecte col·lectiu actiu de la sobirania nacional. 

 Aquesta crida, abans que un emplaçament als Estats espanyol i 
francès,  

 és una proposta dirigida al poble català. 
 
 
 Lluís M. Xirinacs i Damians. 
 Barcelona, 1 de gener de 2000. 
 
 
Aquest manifest i l’acció que l’avala desencadena  a partir de l’any 2000, un 
moviment “Jo també em planto- Cap a l’Assemblea dels Paisos Catalans”, que 
es fa seu el  Manifest, que desenvolupa, d’antuvi, la creació a tot el llarg i ample 
dels PP.CC. de Grups de Suport envers l’Assemblea. 
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3.- Qüestions pràctiques de l’acció agermanada43. 
 
3.01.- L’Arbre de Preassemblees.- En document a part anirem obrint  una 
primera llista ordenada territorialment on anem incloent tots aquells adherits al 
Moviment “Jo també em planto”. Segons la resposta, la seva aotoorganització, 
d’antuvi en Grups de Suport i el grau de compromís assumit, anirem fent 
créixer l’Arbre provisional de les Preassemblees cap dels Països Catalans”. A 
través d’aquest Arbre, que, com diem, és provisional mentre no acompleixi el 
seu fi (2.02/03), podran circular, en àmbits restringits o amplis, tota mena 
d’iniciatives parcials o unitàries, d’estudi i de proposta d’acció, tendents a la 
presa de consciència de les nostres Comunitats Territorials a tots els nivells. Si 
els mitjans disponibles ho permeten podrem muntar un INTRANET per a 
comunicació interna àgil. L’organització de Preassemblees en Arbre, en vista a 
promoure l’organització definitiva i permanent d’Assemblees subsidiàries en 
estructura castellera permet:  
 

A) el creixement de Preassemblees per via d’amistat, de família, de 
veïnatge, de companyonia laboral o d’oci, etc. Cadascú pot repassar la seva 
agenda o llistat d’adreces i extreure’n una llista prou generosa de relacions de 
la seva confiança a les quals poder oferir la possibilitat d’informació, de reflexió, 
de decisió i d’actuació pro-democràtiques mitjançant aquest document de 
debat;  
 
 B) d’esbrinar a quina Comunitat troncal pertanyeria cada persona segons 
el seu domicili i lloc de treball i de comunicar-ho al “cens general” de l’Arbre de 
Preassemblees per a la seva inscripció; 
 
 C) el lliurament continuat que l’Arbre de les Preassemblees fa a cada 
Preassemblea, “bifurcació de branques” (llavor d’Assemblea local de la 
corresponent Comunitat troncal) del llistat dels individus que sojornen en el 
territori de la seva Comunitat troncal, provinents de les agendes de tots els 
components de l’Arbre; 
 

                                                      
43 “Se’m fan paleses tres dificultats bàsiques: a) Manca d’empenta inicial. Poca capacitat 
organitzativa i de culturació de la massa que es pugui arrossegar, perquè se n’arrossegarà; el 
projecte és engrescador. Resultat: manca de coordinació, desordre, estancament de les bases, 
debilitat contra grupúsculs interns de tota mena que aprofitaran aquests punts de reunió i 
contacte per a activitats interessades d’aspectes que poden anar des d’activitats econòmiques  
(vendes dirigides, engalipades, fraus, etc.) fins a refugi de sectes pseudo-religioses. b) El 
finançament. S’hauran de menester molts diners. Les bases amb què es comptarà no els 
podran aportar. Dubto que s’arribi a participar del que reben partits, sindicats, etc. Amb 
l’autofinançament no hi haurà per a res i amb un heterofinançament tant privat com institucional 
s’estarà en mans dels finançadors. Hi haurà una autonomia feble o no es podrà ser 
independent. c) Poca capacitat de resistència i de reacció.. La reacció dels qui detenen el 
poder en el camp polític i social que es vol ocupar (nogensmenys, tota la societat!) serà brutal, 
ràpida i constant ja des del primer moment. Tot i tenir èxit no se serà més que una colla de 
petits grups dispersos, mal comunicats i coordinats dificultosament i lenta amb els de nivell 
superior. Una llei, una ordre ministerial, una resolució [judicial] en contra és pot dictar en cosa 
de minuts i no es podrà reaccionar amb la unitat i la rapidesa necessàries. No veig que en 
l’organigrama es faci esment de cap estament executiu amb capacitat d’acció immediata, sense 
consulta prèvia, tot i que després hagi de retre comptes dels seus actes.” (JSA). 
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 D) successives convocatòries a la Preassemblea corresponents de tots 
els interessats de cada territori per a pròpia mentalització, per fer néixer i 
desenvolupar la pròpia Comunitat troncal i per anar preparant la celebració de 
l’Assemblea constituent corresponent. 
 
 E) la informació i la proposició continuada i persistent de 
participació a la resta de residents en la Comunitat que encara no 
col·laboren, en vista a anar ampliant les successives Assemblees. 
 
 
3.02.- Territoris històrics avui.-  En aquest any de final de segle i de mil.leni, 
els Països Catalans històrics són trossejats en quatre Estats: Andorra, 
Espanya, França i Itàlia. El Principat d’Andorra és plenament català i 
semiindependent, França i Espanya s’en reparteixen la tutela. A Itàlia hi trobem 
un petit municipi, L’Alguer, al noroest de l’illa de Sardenya. A França hi ha un 
Departament, el dels Pirineus orientals, dintre de la regió de Llenguadoc-
Rosselló, que nosaltres anomenem el País de la Catalunya del Nord i que 
comprèn les comarques del Rosselló, el Vallespir, el Conflent, el Capcir i mitja 
comarca de la Cerdanya. I a Espanya hi ha: la Franja de Ponent en territori 
aragonés, amb una part de l’Alta Ribagorça, la Baixa Ribagorça, la Llitera, el 
Baix Cinca, una part de la Ribera d’Ebre, una part de la Terra Alta i el 
Matarranya; hi ha les Illes Balears, Mallorca, Menorca i Cabrera, i les Pitiüses, 
Eivissa i Formentera; el País Valencià amb trenta dues comarques; i el 
Principat de Catalunya, amb quaranta una. 
 
3.03.- Reivindicació nacional avui.- Considerem que, després de quaranta 
anys de tirania franquista, en el moment de la Transició de règims espanyols 
(1977), es perdé l’oportunitat de l’exercici de l’autodeterminació dels Països 
Catalans per  causa de l’egoisme dels partits polítics que miraren més llur 
posicionament en la graella de sortida de la nova “democràcia” que les 
conveniències de la nació catalana. Només, al País Basc, tot prescindint del 
judici sobre l’estil de lluita (1.40), durant els vint anys que han seguit a la 
Transició, s’ha mantingut viva en bona part de la societat la resistència a la 
negació de les nacions oprimides a l’Estat espanyol. La resistència, contra la 
negació de la pròpia nació, als Països Catalans, ha estat minsa, tot i que, en 
certs casos, heroica, i marginada per la majoria dels polítics, traïdors, del 
mateix poble. En l’any de 1998, al País Basc, la proposta del lehendakari 
Ardanza i la Declaració de Lizarra, valentes i clares, han estat rebutjades pel 
Partit Popular i pel Partit Socialista, majoritaris a nivell espanyol. Els partits 
majoritaris, a nivell català, s’han acontentat amb una Declaració de Barcelona, 
respectuosa de l’ordenació jurídica espanyola. Tanmateix, encara que ens faci 
vergonya,  a remolc de la decisió nacional basca, s’ha alçat als Països 
Catalans un moviment popular plural reivindicatiu de la nacionalitat catalana, 
amb la intenció de refer-la amb un model diferent al model opressor, autoritari i 
falsament democràtic vigent a l’Estat espanyol. 
 
3.04.- Curt i llarg termini.- Si, a mig i llarg termini, ens convenen unes 
Assemblees territorialitzades, fortes, que consolidin l’autodeterminació (lluita 
nacional) i la democràcia (lluita de classes) - totes dues alhora-, amb tota la 
solidesa interior que dóna l’exercici de l’autodetereminació fàctic a tots els 
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nivells, ara ens convé aprofitar el clima propici en el qual es posa en dubte el 
sistema “democràtic” i “nacional” establert en la que anomenen primera 
Transició. Ara, per primer cop, des de fa vint anys, es posa en dubte la 
inamovibilitat de la Constitució de 1978, i en un sentit progressista, s’accepta 
en públic que la Constitució de 1978 fou tancada en fals pel “soroll de sabres” 
que hi havia aleshores. Opinem que l’excusa és fluixa. La feblesa fou, més 
aviat, fruit del partidisme dels antifranquistes que es dividiren i combateren 
entre ells per assolir el millor lloc en el punt de partida del nou règim, en 
benefici de les posicions continuïstes de Suàrez. Es diu que ara, que encetem 
una segona Transició caldrà no repetir la vergonya i la traïció de la primera. 
Però els addictes a l’alta política no canviaran fàcilment La gent conscient de la 
nostra nació vol començar a exercir fàcticament des d’ara mateix el dret a 
autodeterminar-se a casa seva, al seu carrer, al seu barri, municipi, comarca,... 
i vol contagiar l’ús d’aquest dret als seus parents, amics, veïns, companys de 
feina, etc... la gent del poble. A curt termini ens hem organitzat en forma de 
Grups d’adherits, de Suport a l’Assemblea. 
 
3.05.- Voluntat popular avui.-  El sistema fa romandre la gran massa uniforme 
de la població en l’apatia, la irresponsabilitat i el consumisme permanents. 
Abans què la massa esdevingui poble lliure i responsable caldrà una llarga i 
esforçada tasca de recuperació social -la matriu de la independència-, difícil 
amb la pressió mediàtica actual. Els líders d’aquesta tasca s’hauran de superar 
i s’hauran d’autocriticar continuadament. També ells són víctimes de 
l’antidemocràcia vigent.  En aquest final de segle i de mil·lenni, els petits grups 
més conscients sovintegen en llur esforç de despertar les masses. 
Declaracions, manifestos, campanyes, debats, manifestacions, tots ells a 
l’entorn de l’autodeterminació, de l’exigència de l’adscripció (cens) a la nació 
catalana, de la reclamació de més autonomia i, fins i tot, de la independència 
respecte a l’Estat espanyol, dins de la Comunitat europea, com alguns, a 
l’entorn de la pertinença a una comunitat mediterrània que engloba el nord i el 
sud d’aquest mar entranyable, en front de l’oblit o fòbia ancestrals europeus a 
propòsit de la riba sud del potser  primer mar civilitzat de la terra. 
 
3.06.- Opinió pública avui.- Proposem, a més d’un serè i llarg debat de fons 
sobre la vera democràcia nacional radical (1), a més d’una tranquil·la acció 
estratègica de germanor, de teràpia democràtica troncal (2), una campanya 
general, de base, unitària, de microsociologia, d’adhesió concreta als Grups de 
Suport a l’Assemblea i a l’Arbre de les Preassemblees, adreçada a tots els 
col·lectius i individus que viuen en aquesta terra, anomenada Països Catalans, 
que estimen, en vista a l’accés a l’exercici ple de l’autodeterminació, que 
començarà a ser possible a mida que el compromís individual i comunitari vagi 
quallant a cada nivell. Aquesta adhesió a l’ Arbre de  Preassemblees, pensada 
per a vehicular qualsevol iniciativa serà l’eina, assequible a tots, per a enfortir 
fàcticament la nació catalana real, plena de països, regions, comarques, 
municipis, barris, llars i individus púbers, madurs, lliures, responsables, i 
solidaris amb totes les nacions de la terra. 
 
3.07.- Operativa individual proposada.- 
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 1.- Una persona individual adulta rep el document “Comunitat Humana” 
de mans d’algun conegut, amic, veí, etc. En vista al seguiment del debat i, en el 
seu cas, a l’establiment de l’Arbre de Preassemblees, el receptor lliurarà a 
l’emissor les següents dades: Nom i cognoms, adreça, telèfon, fax, correu 
electrònic i data i lloc de naixement. 
 
 2.- Estudia el document, hi fa els comentaris i esmenes segons el seu 
criteri i els remet al seu enllaç. 
 
 3.- S’anirà establint debat de paraula amb l’enllaç i per escrit amb tota la 
xarxa sobre les seves i les altres propostes a propòsit del document. Aquest 
s’anirà reformant amb les aportacions majoritàriament acceptades i anirà 
afegint les discrepàncies minoritàries. 
 
 4.- Si arriba a convenciment ple, comunica al seu enllaç el seu 
compromís signat amb la voluntat expressa de participar en l’Arbre de 
Preassemblees. 
 
 5.- Revisa les seves coneixences, fotocopia el document “Comunitat 
Humana” i el lliura a aquells que cregui més convenient. A partir d’aquest 
moment comença a funcionar com un nou enllaç, segons es diu en els núms 1-
3. Anotarà, a cada nou contacte, a més de les dades requerides a 1, la data de 
contacte,  el seu nom com a nexe inicial, la informació lliurada, la informació 
resposta i, en el seu cas, la data de compromís del receptor amb la xarxa. 
 
 6.- Tota aquesta informació la lliurarà a la base  general de dades 
(BGD). I, a partir d’ara, vetllarà la comunicació amb els seus contactats i amb 
els seus compromesos (3.08). 
 
 7.- Reclamarà permanentment de la BGD les dades dels possibles 
companys de la seva Comunitat troncal, apareguts posteriorment en els seus 
registres, vinguts d’altres relacions laterals de coneixença. 
 
 8.- Si no l’han convocat a ell abans, prendrà la iniciativa de reunir la 
Preassemblea de la seva Comunitat troncal. Notificarà a BGD la data de les 
Preassemblees que es vagin celebrant. 
 
 9.- S’aniran celebrant Preassemblees, on, a més de discutir en grup els 
documents bàsics, es tractarà d’interessar més veïns i proposar-los l’estudi i 
debat del projecte i en el seu cas, el compromís envers la xarxa. Es notificarà a 
BGD el nom de la Comunitat, l’extensió del seu territori en km2, el nº d’habitants 
amb l’any del cens, l’adreça de la seva seu, el nom i l’adreça de l’autoritat 
competent del lloc, el promig actualitzat de participants en les Preassemblees i 
el nom i cognoms de l’enllaç de la Preassemblea amb la resta de l’Arbre. En el 
seu moment, descarregarà el BGD de la branca de l’Arbre que aquesta 
Preassemblea representa. 
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 10.- Finalment se celebrarà la primera Assemblea de la Comunitat 
troncal. Es comunicarà a BGD la data i el compromís col.lectiu 44. 
 
 
3.08.- TASQUES de l’encarregat de fundar una preassemblea. (prop.LMX 
21.12.00). 
 
1.- Mapes: Mapa del propi territori, subdividible en subterritoris. 
 Mapa del territori immediat superior, que inclou el propi. 
 (Fonts: els Ajuntaments. Els Instituits cartogràfics d’alguns 
Ajuntaments grans i el de la Generalitat). 
 
2.- Subdivisions: Cal assabentar-se de les subdivisions tradicionals o, si no n’hi 
ha o no son vigents, cal estudiar-ne de noves provisionals i dibuixar-les en els 
mapes. 
 
3.- Adherits: Obtenir o confegir i actualitzar sempre el llistat amb les dades de 
tots els adherits a la nostra campanya.  

Distribuir-los per les subdivisions adoptades. 
Afegir-hi amics, parents o veïns nostres interessats. És pràctic de 

resseguir la pròpia agenda d’adreçes per descobrir-los. 
Entrar en contacte personal amb ells. Possible convocatòria de reunió 

conjunta. Inici d’un Grup de Suport. Possibles activitats acceptades per ells, 
conjuntes, per grups o per particulars. Constitució de comissions de treball 
(debats, accions, finances, etc.) 
 
4.- Encarregats: Iniciar la preassemblea seleccionant, entre els que ofereixin 
major disponibilitat, l’encarregat de cadascuna de les subdivisions adoptades.  
 Demanar-los d’encetar ells, en el nivell immediat inferior, un procés igual 
al que ell està desenvolupant en el seu nivell.  
 
5.- Extensió a graus inferiors: A mida que ells vagin complint, demanar-los 
periòdicament informe de com va descendint el Castell a nivells inferiors fins 
arribar al carrer, a l’escala, a la llar i a l’individu. 
 
6.- Extensió a graus superiors: Caldrà que formi, si no n’hi ha, o s’integri, si n’hi 
ha, en la preassemblea del grau immediatament superior. 
 La formació d’una preassemblea superior segueix les mateixes passes 
que la pròpia que està formant. 
 A mida que es vagi formant caldrà cercar encarregat per seguir pujant 
amunt fins a arribar a la preassemblea general dels PP.CC. 
 

                                                      
44 “Cal estudiar-ho tot molt bé, però no pareu si us plau!” (JSA). “En general em sembla una 
preciosa utopia. Però tan sols el gest en aquesta direcció i encara que tot es quedés en un 
“anar-hi anant”, ja és prou important” (CBS). “Unité Le Corbusier. Acabo de finir la lectura de 
“Un Manifest de Germanies” en l’”Escola” –en lluita, l’Ajuntament la vol tancar- del nostre 
“Village vertical” –de Firminy (France)- . Molta ressonància entre el lloc i el moment que estem 
vivint i aquesta reapropiació de la vida quotidiana convivencial “no estatal” que visiones en el 
teu text. Le Corbusier, com anarco-cooperativista- càtar, té molts punts de convergència amb 
les teves reflexions.” (JLH). 
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7.- Extensió col·lateral: A mida que la preassemblea de grau immediat superior 
es vagi formant caldrà, si no ho fa l’encarregat, anar demanant periòdicament 
als companys informe de com es va desenvolupant el Castell en els territoris 
col·laterals o veïns.  
 
8.- Extensió general: Tots ens fem corresponsables del desenvolupament de tot 
el Castell. Si, mitjançant adherits, parents, amics o veïns nostres, venim en 
coneixement d’algun interessat que viu en comunitats territorials llunyanes els 
relacionarem amb qui se n’encarregui o els pregarem d’encarregar-se’n si no hi 
ha encarregat. I sabrem acollir els que vinguin recomanats de prop o de lluny. 
 
9.- Funcionament: Cura responsable i puntual de la circulació de documents 
numerats oferts per qualsevol component de la xarxa (informacions, butlletins i 
propostes). Progressiu interès i intervenció en les qüestions importants del 
propi territori.  
 
10.- Senzillesa: Es farà allò que es pugui sense precipitacions ni heroismes 
insostenibles. 
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 MANIFEST  
 

 “CRIDA - 2000. PAÏSOS CATALANS”. 
 
 1.- Convoco a Assemblea dels Països Catalans 
 
 La independència de cada nació és el bé més preuat per establir la pau a la 

Terra. Mai cap país no pot mercadejar la qualitat de la seva llibertat.  
 Convoco a Assemblea dels Països Catalans, convoco tots els habitants de 

la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de les Illes Balears i Pitiüses, 
del País Valencià, del Principat d’Andorra i del Principat de Catalunya, 
siguin de la procedència que siguin, amb consciència de pertànyer a una 
nació amb arrels mil·lenàries i que anhelin la responsabilitat del seu futur. 

 La meva convocatòria respon a una única finalitat primera: la proclamació 
de la nostra independència com a poble sobirà, dintre d’Europa, en la línia 
de les declaracions dels Drets dels pobles de la ONU, en la seva singularitat 
i en igualtat fraternal amb la resta de pobles de la Terra. 

 - “La independència no es demana, es pren”-. 
 
 2.- El poder dels poderosos. 
  
 Nosaltres hem mantingut el poder dels estats espanyol i francès. Cal que 

aquest poder i el dels imperialismes polítics, religiosos, militars, econòmics 
o culturals estiguin sotmesos a la qualitat de la nostra convicció d’ésser una 
nació digna de regir el seu destí. 

 La nostra força de poble no s’alimenta d’aquests poders. 
 El poder acumulat en les estructures polítiques i socioeconòmiques del 

nostre propi poble, desposseït, en la base, d’informació fidedigna, d’opinió i 
de decisió públiques, segrestades pels nostres polítics en exercici, es 
fonamenten en la nostra passivitat resignada. 

 Malgrat les nostres diferències, cal que neixi la nostra força de la nostra 
cohesió, del nostre consens cordial, del nostre pacte de fidelitat, del nostre 
compromís de germanor i de la defensa del nostre ésser com a poble.  

 - “Lluitarem contra el fort mentre siguem febles”-. 
 
 
 3.- Una veu ferma i sincera. 
 
 Ara és el moment  que els nostres partits, sindicats i Institucions escoltin la 

nostra veu, una veu realment ferma i sincera. Ara és el moment que la 
voluntat del poble esdevingui la veu de la responsabilitat solidària, amb les 
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mans lliures per acollir en germanor totes les diferències i diversitats 
interiors, sempre que no vulguin destruir la nació i retornar-la a la subjecció 
que ha patit durant els darrers segles.  

 Ara és el moment de satisfer la nostra ànsia de solidaritzar-nos amb els 
desposseïts de la nostra terra i amb les nacions explotades i oprimides del 
món, tot començant per les més properes, i de renunciar per sempre més a 
tota agressió expansiva.  

 - “Lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts”- . 
 
 4.- A fi d’avalar la sinceritat d’aquest manifest. 
  
 A partir de l’u de gener de l’any 2000, símbol d’una nova vida de llibertat i 

responsabilitat per a la nostra pàtria, emprenc un acte testimonial 
d’afirmació de sobirania. I em planto. 

 No he sabut trobar millor manera que manifestar-me sense soroll de les 9 
del matí a les 9 del vespre, tots els dies de l’any, davant el Palau de la 
Generalitat del Principat de Catalunya.  

 Espero que la salut i les forces permetin  de mantenir-me en aquesta actitud 
fins que es constitueixi una vera Assemblea dels Països Catalans, 
generadora de la declaració d’independència per vies plenament solidàries i 
estrictament no violentes. 

 Així mateix, espero que altres persones del meu poble, amb la mateixa 
actitud, es creguin amb deure de prolongar la meva acció davant les altres 
Generalitats o davant de Consells Comarcals, Ajuntaments de municipi o de 
barri, etc. 

 - “Jo sóc poble, tu ets poble”-. 
 
 5.- Acollint-me a un dret indiscutible. 
 
 M’acullo al dret de qualsevol persona adulta a fer una crida a favor de la 

comunitat. I convido tota persona, que se senti catalana i que vulgui la 
independència dels PPCC, a comprometre’s públicament. 

 A aquest efecte s’inscriurà en l’Assemblea del seu territori (barri, municipi, 
comarca, regió o illa, país) o, en el seu cas, la crearà. Aquesta Assemblea i 
altres del seu nivell aniran substantivant Assemblees, cada cop més 
generals, fins a constituir l’Assemblea dels Països Catalans.  

 La força (“-cràcia”) del nostre poble (“demo-”) rau en la consistència 
d’aquesta Assemblea d’Assemblees, que hauran d’intentar arribar fins a la 
llar més humil o la masia més aïllada. En aquestes Assemblees, a més de 
la promoció de la independència, es tractarà de qualsevol tema que 
condueixi a la millor vida de la nació i, així, s’anirà enfortint la maduració de 
les seves noves responsabilitats.  

 - “¿Qui prendrà cura de l’ànima catalana?”-  
 
 El poble català és el subjecte col·lectiu actiu de la sobirania nacional. 

 Aquesta crida, abans que un emplaçament als Estats espanyol i 
francès,  

 és una proposta dirigida al poble català. 
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 Lluís M. Xirinacs i Damians. 
 Barcelona, 1 de gener de 2000. 
 
 
 

 
 
 
 

Gener del 2000    

Veïna, veí  
 
Fa dies que no ens veiem gaire per l’escala. I és que, des del dia 1 de gener del 2.000, 
he decidit passar-me 12 hores diàries “plantat” davant la Generalitat, a la plaça de 
Sant Jaume de Barcelona. 
 
És d’aquesta manera – a base de sumar hores i més hores “plantat” –que he llençat el 
meu crit a la sorda i profund reclamant de totes  i de tots un pas definitiu en la 
recuperació de la nostra llibertat : la Sobirania. 
 
Ja sabeu que no sóc pas home de violències, però us he de confessar que encara em 
revolta més la covardia i la pèrdua de persones i de temps. Tinc pressa i, per obligació, 
vull ser eficaç. He esperat els resultats de 20 anys de democràcia. Hi he participat. He 
fet política. He treballat. He estudiat molt. He contrastat. He esperat…i he desesperat. 
No tinc altre conclusió que aquesta : encetar una nova estratègia cap a la Sobirania 
nacional a través  d’unes assembles populars lliures que rellencin els valors 
democràtics gastats. 
 
Encara avui som masovers de França i d’Espanya d’una casa i unes terres que són nostres 
per herència legítima, per dret. Volem doncs, d’una vegada, que les escriptures dels Països 
catalans vagin al nostre nom. Volem la clau de casa nostra. Ja som grans. 
 
Tenim arrels mil·lenàries i consciència i ganes de continuar essent diferents. 
Les diferències són la realitat mateixa, la vida, la cultura, la bellesa… 
Sóc optimista i no participo del pla dels desenganyats que s’apunten a la riota contra 
els poders, sovint essent-ne còmplices i sempre a la fi dansant al ritme imposat pel 
Poder. 
 
No crec tampoc que unes eleccions cada quatre anys siguin la garantia de la 
democràcia. Això voldria el Poder i d’aquí la seva gran obsessió : els nostres vots. 
Però no volem ser massa. Volem ser Poble. Comunitats vives de veïnes  i veïns amb 
dret a discutir i a decidir. S’acaben els temps del vot delegant voluntats que sovint 
acaben estafades i malbaratades. Les noves tècniques, el nou món que ja és aquí, 
faran de cada persona adulta del nostre poble un actiu participant de totes les 
decisions importants que afectin la vida col·lectiva. 
 
Des del veïnat, del barri, del poble, de la comarca, de la regió… constituïm-nos, amb 
tot el dret del món, en petites assembles lliures on discutim tot allò que ens afecta, on 
resolguem tot allò que és al nostre abast, on plantegem tot allò que és de justícia, on 
actuem en tot allò que és de dret. 
 
Plantem-nos i plantem cara al disgust diari de veure'ns venuts, estafats, domesticats o 
silenciats. Els únics protagonistes som nosaltres : el Poble. 
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No ens deixem passar la mà per la cara. Si, en comptes de murmurar, ens organitzem, 
podem ! 
 
Aquestes múltiples Assemblees  populars i lliures per a la Independència són  la malla, 
el teixit imprescindible que ha d’aguantar l’embat diari cap a la Llibertat personal i 
col·lectiva. 
 
Veïnes i veïns, a la feina ! Amb tota urgència, però poc a poc  i amb bona lletra. 
 

Lluís M. Xirinacs. 
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SALA. La Plana (14 de juny de 1998, Bages, Catalunya 
central) Inauguració de la gran sala del veïnat de La Plana, 
feta a pes de braços, d’intel.ligència i d’amor pels mateixos 
que hi conviuen, ajudats per munió d’amics.  
 

SAL-. Germànic: “Edifici que consta només d’una gran 
peça de recepció”. Italià, occità, castellà, portugués, català 
(sala → “casa gran”, grans i poderosos masos (“La Sala” 
llar de J. de Serrallonga, Osona, edifici municipal: ”la Sala 
de la Vila”), francès (salle). Alt alemany antic (sall → halle), 
baix alemany antic (seli), anglosaxó antic (selle → hall ), 
escocès antic (salr), gòtic (saljan). 
 
 Recordo, de nen, haver llegit, adaptada per a infants, una de les més famoses 
sagues escandinaves, el Beowulf danès. L’acció comença en la gran sala ritual, amb 
una esplèndida taula central curulla d’aliments apetitosos. Els cavallers, a la vesprada 
entren i celebren la diada anual. Mengen i beuen l’hidromel, la beguda esperitosa 
nacional. Acaben tots embriacs. Al llarg de les parets i ha uns taulons allargassats per 
a dormir-hi. Allà s’ajacen els cavallers. A mitja nit un formidable cop de porta obre pas 
a un monstre gegantí. Entra, retallada la seva esfereïdora silueta en el dintell de la 
porta, contra la llum de la lluna, pren un guerrer i se l’enduu. Mai més no se sap res 
d’aquell guerrer. Cada any es repeteix l’esdeveniment terrible. Fins que l’heroi decideix 
vetllar en el dia de la festa per occir el monstre... No recordo com acaba la història. 
Però és clar que els escandinaus tenien la gran sala per a les festes anyals. 
 
 Lévy-Strauss, el gran antropòleg francès investigador de les tribus 
amaçòniques, restava astorat quan, en arribar a un poblat d’aborígens del gran riu, 
trobava, sempre deshabitada i desocupada una gran sala central, envoltada per les 
cabanes dels indígenes. No sabia per a que servia. Després de molts anys de voltar, 
coincidí una vegada amb la festa anyal del poblat. La gran sala era plena a vessar. 
Festa. Àpat. Intercanvi de béns adquirits per cada grup en territoris llunyans (proto-
mercat). Enamoraments  exogàmic de grup. Retrobament de tota la comunitat després 
de mesos d’excursions divergents. La sala de l’assemblea plenària. 
 
 Cada poble, en els seus origens ha muntat la seva sala on trobar-se en plenitud 
de sobirania. Això són el kahal (“call”, en català), el soviet eslau, l’ekklesía grega o la 
mesquita islàmica. Al nivell petit de la nissaga familiar, les nostres masies, cases 
pairals, originalment foren  només una gran sala, normalment construïda damunt dels 
estables del bestiar, que funcionaven de calefacció naturista. Les nostres masies 
clàssiques permetien que l’hereu acollís cada any, per la festa major, els germans 
cabalers, escampats pel món. Poc a poc, al voltant de la sala s’hi afegiren habitacions 
per a la privacitat del dormir dels sobrevinguts en ocasió de la festa. Així és l’estructura 
arquitectònica de la masia de La Plana. 
 
 A Catalunya, com, suposo, a tot arreu, els veïnats, els barris o els municipis 
construiren, en llur origen,  la gran sala de barri o de municipi. És la sala més gran del 
poble. És el lloc de la reunió de l’assemblea del poble. Fou construïda amb sang, suor 
i diners del poble. Sol tenir un campanant preeminet que es veu de lluny com a senyal 
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inequívoca del poble i que té campanes que eixorden tot el poble. I se l’ha apropiada 
abusivament la jerarquia de la religió catòlica per a ús d’un grupet decadent del poble, 
que s’anomena parròquia, que s’autoconsola en les seves celebracions litúrgiques a 
esquena del poble, que idealitza la salvació del poble i que no es proposa la 
democratització del poble, l’impuls necessari per a la seva majoria d’edat com a 
comunitat humana. 
 
 Moisès digué: “Tan de bo que tot el poble fos profeta!” (Nm. 11, 29). 
L’assemblea d’Israel era oberta a tothom. Tothom hi era convocat. L’ekklesía grega 
també. Enmig del poble, el temple és la gran sala del poble. No la sala de l’Ajuntament 
on es celebra el ple dels regidors. Això és domini oficial (Estat municipal). El temple és 
la sala del domini públic, del domini de tots els púbers del poble. A Catalunya tenim un 
meravellós exemple recent. En la sortida del franquisme, quan l’antic règim dequeia i 
el nou poder opressiu encara no era afermat, emergí la democràcia popular, 
l’Assemblea de Catalunya, assemblea d’assemblees de base, totes obertes a tothom, 
dintre de les restriccions de la clandestinitat. Doncs, la primera sessió plenària (temple 
de St. Agusti Vell de Barcelona) i moltes altres sessions se celebraren en temples 
catòlics amb l’assenyada i valenta aquiescència dels rectors parroquials o religiosos 
que les regentaven. 
 
 Barri de La Plana, et desitjo que la teva sala sigui sempre el signe clar i 
inequívoc de la teva ànima encesa, desperta, lliure, responsable i amorosa. 
 
 
 
    Lluís M. Xirinacs. La Plana (Bages). 14 de juny de 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74

 Condicions de l´assemblea d´una comunitat territorial 
 
 
1) Essent un poble majoritàriament sedentari ens autoorganitzem en 

comunitats humanes terrirorials: llars, cases, carrers, barris, 
districtes, municipis, subcomarques, comarques, regions, països, 
nació; i altres graus intermedis que esdevinguin convenients. 

 
 

2) La comunitat territorial, en qualsevol dels seus nivells, és superior 
a – i no propietat de – de cadascun dels seus components, que 
l´hauran de servir i no servir-s´en per a fins particulars. És 
sempre dels que hi habiten mentre acceptin la seva sobirania 
nacional i, per tant, la seva independència de poders parcials 
interiors i de poders invasius exteriors. 

 
 

3) L´assemblea de la comunitat territorial és l´expressió de la 
comunitat territorial. És única (com no hi ha, per exemple, dos 
ajuntaments en un municipi, ni dues Generalitats en un País). Si 
en surt una altra de competitiva, la corresponent comunitat ha 
entrat en crisi profunda que cal remeiar amb tota urgéncia. 

 
 

4) L´ACT (Assemblea de Comunitat Territorial) és oberta, només i 
per a tots els seus potencials components de grau 
immediatament inferiors. Tanmateix la pertinença és lliure. Cal 
invitar tots els potencials components, però hi vindrà qui voldrà. 
Els que vinguim demostren llur corresponsabilitat sobre la 
corresponent comunitat territorial. Plenitud de drets i deures. Els 
altres, mentre no hi participin, no compten. Es tracta d´una 
democràcia de qualitat i no de quantitat.  
La invitació als remisos es repetirà a cada nova reunió. 

 
 

5) Tots els components tenen una veu i un vot. Tot i que cal 
consens per a decidir. Cal tenir més cura en mantenir un fons 
comú, un esperit de germanor que un munt inacabable de 
diferències controvertides. El tema central cimú és: 
a- la independència de la comunitat territorial en qüestió (atenció  

                           tots els seus problemes importants) i 
                       b- la independència de la nació catalana (Països Catalans). 

 
 
6) Primera tasca (interna): intentar aconseguir la participació de tots 

els seus potencials components. P. ex.: l´ assemblea del municipi 
de St. Desvern haurà d´intentar aconseguir la participació de tots 
els seus barris tradicionals. Sense coaccionar ningú. 
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7) Segona tasca (descendent): intentar aconseguir el 
desenvolupament de les assemblees de les comunitats inferiors a 
la comunitat en qüestió, fins arribar a les llars i als individus. 

 
 

8) Tercera tasca (horitzontal): intentar aconseguir el 
desenvolupament de les assemblees de les comunitats de rang 
igual al de la comunitat en qüestió, fins arribar a totes les que 
poden constituir una de rang immediatament superior. 

 
 

9) Quarta tasca (ascendent): intentar d´aconseguir la constitució de 
l´assemblea de la comunitat territorial superior de la que forma 
part la comunitat en qüestió. 

 
 

10) L´ACT serà presidida rotatòriament per cadascun dels seus 
components durant un període de temps a determinar (6 
mesos?). 

 
 

11) En el camí cap a la constitució d´una assemblea cal obrir un 
àmbit de vida pública entre l´àmbit oficial i l´àmbit privat tan 
inflats, tots dos, avui dia. Aquests dos àmbits, amb llur poder 
acumulat de segles, barren o dificulten el pas. Cal aplicar 
cordialment aquell principi: “lluitarem contra el fort mentre siguem 
febles”. 

 
 

12) Un cop assolida la constitució de l´assemblea augmenta la força 
del poble (demo – cràcia) i cal aplicar aquell altre principi: 
“lluitarem contra nosaltres mateixos quan siguem forts”. Lluita per 
no voler dominar o destruir l´assemble, lluita per a què hi 
càpiguen i s´hi puguin expressar i definir tots els responsables 
components, lluita per no envair les comunitats veïnes, lluita per 
acollir als nascuts en altres cultures i saber-se enriquir amb llurs 
aportacions foranes, mentre no siguin invasives. La comunitat 
humana territorial és de tots els que de fet hi són, si se l´estimen 
com a sobirania radical i se´n responsabilitzen en la seva 
assemblea. Cal molt amor de totes bandes per agermanar 
components de diferents provinences. 

 
 

13) Cada assemblea es dotarà d´un secretariat: 
 

(a) per assistir-la en tot, 
(b) per anar redactant la “Carta”, “Estatut” o “Constitució” de la 

corresponent comunitat territorial amb la concreció de les 
seves competències, 
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(c) per arbitrar l´acompliment del reglament de joc democràtic de 
l´assemblea i 

(d) per desenvolupar totes les línies de serveis tècnics de la 
comunitat: ensenyament, sanitat, educació, esports. Etc. 

 
14)El secretariat tindrà tantes places com components de 

l´assemblea. El secretari general serà també rotatiu.  
 
 
15)Tant l´elecció de representants en l´assemblea com en el 

secretariat     es farà, quan hi siguin, per les assemblees de les 
comunitats de rang immediatament inferior.  

 
 
16)Tot plegat es regirà pel principi de subsidarietat: que no es faci 

més amunt allò que es pugui fer més avall. 
 
 
 
 
 
 
Lluís M. Xirinacs, 7.1.2000 
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Germania general dels Països Catalans 
(Grup promotor de l ´Assemblea dels PPCC, com exemple de les Germanies o   
Grups promotors de cada nivell) 

 
 
Lema: Corresponsabilitat 
Delegat general, per consens dels promotors: Carles Riera 
 
1. Tasca subjectiva 

 
1.1 Cercar els responsables de cadascun dels Països 

Catalans.     
  Mentre no hi siguin hi harà falta i caldrà que algú dels   
  responsables supleixi.   
   

1.2 Via descendent: cada responsable esdevé (sempre 
provisionalmente i depenent de la voluntat de la seva 
Germania quan estigui constituïda) delegat general de la 
Germania dels seu País. I està instat a cercar els 
corresponents responsables de cadascuna e les seves 
Regions. Amb les corresponents suplències en cas 
d´ansència. I així successivament. 

 
1.3 Via lateral: cercar responsables d´altres nacions, 

especialment de nacions veïnes: Països Castellans, 
Aragó, Occitània, etc. Amb el consell de produir 
processos paral.les al nostre, sempre amb el major 
respecte a les seves característiques i voluntat. 

 
1.4 Via ascendent: promocionar comunitats de nacions, 

especialment la comunitat de nacions en la qual vulguem 
considerar-nos lliurement i responsable inclosos. 

 
1.5 Un exèrcit no es prepara en temps de guerra, ans en 

temps de pau. L ´autoorganització del fetus es fa en pau i 
en silenci en el ventre de la mare, lluny de la lluita de la 
vida. Tota la nostra autoorganització s´ha de fer en pau, 
en silenci, lluny de la fragor de les reivindicacions 
punyents actuals. Cal però entrenar l ´exèrcit, encetar, 
provar i enfortir el funcionament del nen en formació. És 
responsabilitat de la Germania dels Països Catalans 
d´idear i posar en marxa proves controlades de 
funcionament del conjunt.  
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2. Tasca objetiva 
 
2.1 Estructural: 

 
2.1.1. Camp: establir geogràficament i històricament els límits 

dels PPCC. Confegir-ne el cens humanitari de tots els 
Països. 

 
2.1.2. Reglament: reglament de funcionament de l´Assemblea 

futura de la Comunitat Territorial dels PPCC. 
Prèviament: reglament de funcionament de la Germania 
PPCC. I, sobre tot, anar corregint l ´esborrany de la 
Constitució dels PPCC. 

 
 

2.1.3. Àrbitre: exercici d´arbitratge apartidista i imparcial per al 
permanent exercici de la democràcia interna tant de la 
Germania com de la futura Assemblea 

 
 

2.2 Funcional: establiment de tants serveis amb els seus 
delegats especials responsables com calgui per endegar 
el desenvolupament de tantes transversalitats 
específiques com siguin necessaàries segons la realitat 
actual dels PPCC pel que fa a: economia, cultura, 
assistència social, lleure, etc. 

 
 
 
 
Lluís M. Xirinacs, 10.1.2000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 79

UN NOU MIL·LENI LLUMINÓS PER A LES NACIONS DE LA TERRA 

 
 

 He encetat un acte testimonial: m´estic a la plaça de St. 
Jaume de Barcelona, de 9 del matí a 9 del vespre, des del dia 
primer d´enguany. L´acte va adreçat a tots els habitants de tots els 
Països Catalans, sense discriminació d´origen, amb la sola condició 
que se sentin corresponsables de la nació catalana: que assumeixin 
el seu passat i el seu present, i que vulguin participar en el seu 
futur. Els demano la constitució d´assemblees responsables de 
carrer, barri, districte, municipi, comarca, regió i país fins a coronar 
l´Assemblea dels Països Catalans generadora de la declaració 
d´independència per vies plenament solidàries i estrictament no-
violentes. Si les forces físiques m´ho permeten, no hem retiraré 
mentre no s´acompleixi aquesta finalitat. 
 
 Tinc edat. No vull liderar res. És l´hora de les noves 
generacions. Senzillament convido. És un dret. Cadascú respondrà 
com voldrà. No m´adreço ni a autoritats foranes ni nostrades. Ni a 
les formacions polítiques amb intenció electoral. Tampoc m´adreço 
a qui no vulgui participar en la comunitat humana de la nostra nació, 
tot i que la invitació sempre restarà oberta si els remisos 
reconsideren llur decisió. Crec que la sobirania radical o 
responsabilitat plena d´un poble rau cabalment només en aquells 
que s´en senten responsables. La resta o són estrangers residents 
o transeünts, i caldrà respectar-los amb totes les ancestrals virtuts 
de l´hospitalitat, o constitueixen aquesta adolorida massa migratòria 
que, per raons econòmiques, socials, polítiques, etc. ha hagut 
d´abandonar la terra dels seus pares i encara no ha pogut, sabut o 
volgut entrar a participar en la comunitat de destí. I caldrà tot l´amor 
del món per, una i una altra vegada, animar-los doucement a 
participar en l´aventura de la nació de destí, amb l´aportació de llurs 
tradicions d´origen, despullats de tota hetero-determinació forana. 
És difícil, ja ho sé. Però és la única solució en servei de la pau, en 
un moment en què el gruix dels conflictes sagnants de la Terra és 
d´origen explícitament nacional. També reconec que si les 
transnacionals de l´economia, de la cultura i de l´esperit no hi 
col·laboren, la pretensió esdevindrà pràcticament impossible. 
Excuseu-me la vanitat, però dic que només m´agradaria tenir el 
premi Nobel de la pau per demanar això amb suficient autoritat 
pública mundial a aquestes transnacionals. Especialment, cal 
aconseguir frenar l´excessiva mobilitat de capitals, ja demanada 
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tímidament pel president del FMI, com a principal causant de tant de 
dolor humà. 
 
 D´aquestes consideracions es dedueix que tot i exigir la 
independència del meu poble, en realitat estic exigint la 
independència de tots els pobles de la Terra en l´esperit de les 
declaracions de la ONU. Em sembla que és la tasca pacificadora 
més urgent del nou mil·leni i la dissolució definitiva dels 
imperialismes històrics, en el nostre cas de l´espanyol i el francès, i 
la reordenació d´Europa i del món sencer segons la voluntat de les 
nacions i llurs federacions lliures internacionals, en el sentit 
etimològic de la paraula. 
 
 Abans de tancar aquesta exposició de motius, vull afegir que la 
independència que exigeixo per al meu poble i per a tots els pobles de 
la Terra és una independència real i plena, no ideal ni 
superestructural. Cal que, a tots els nivells, el domini públic sigui 
alliberat del domini privat i del domini oficial, i sigui institucionalitzat 
en forma d´assemblees sobiranes, repeteixo, a tots els nivells, 
finançades pels pressuposts oficials ordinaris. Només elles són les 
dipositàries radicals de la sobirania, si es responsabilitzen de totes les 
dimensions de la respectiva comunitat humana. Només en el seu si pot 
circular una vera informació pública. Només elles poden generar 
debat, opinió i decisió públiques. I, només sí elles existeixen, manar 
oficialment (ofici i servei) serà de veritat obeir directament la voluntat 
del poble: la democràcia que tots desitgem i de la que tan mancats 
estem.  
 

Segle XXI. Segon mil·leni de la nació catalana. Model bo, em 
sembla, per a tots els pobles de la Terra que vulguin acceptar: al costat 
de la dialèctica crítica i diferenciadora dels partits tradicionals, la 
dialèctica de consens cordial i compromís objectiu de les noves 
assemblees. 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 25 de gener de 2000, Barcelona, Països Catalans 
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Condicions i funcions d´una Assemblea de qualsevol nivell 
 
 
1. Que en cada comunitat territorial només hi hagi una Assemblea, com 

només hi ha un Ajuntament en cada Municipi, o una Generalitat a cada 
País. L´existència d´una altra indicaria un gravíssim trencament de la 
comunitat. 

 
 
2. Que sigui efectivament independent de qualsevol heterodeterminació o 

ingerència forana. En el seu territori és sobirana i si no sap defensar la 
seva independència mal podrà participar en la independència dels PPCC. 

 
 
3. Que sigui pública, no oficial ni privada. Reunió voluntària d´Assemblees 

inferiors i, en darrer cas, de persones individuals lliures i 
coorresponsables per dotar-se també d´informació pública, d´opinió i 
debat públics i de decisions públiques. 

 
 
4. Que, com  a tal, sigui no-política i renunci a tota participació en eleccions 

a càrrecs de l´àmbit oficial. Tota persona, fins i tot les dedicades a la 
política (oficial) poden participar en la corresponent Assemblea, però 
només a títol privat i sense consignes partidistes.  

 
 
5. Les Assemblees seran de pocs components. Quan n´augmenti el número 

es descompondran en Assemblees d´un nivell immediat inferior segons 
circumscripcions (subdivisions) el més naturals, històriques, 
geogràfiques, urbanístiques, etc., possible. 

 
 
6. Seran sempre obertes. Acceptaran tots els components de la 

corresponent comunitat territorial que es comprometin a estimar-la i 
servir-la. Vindrà qui voldrà. Qui vingui és poble sobirà. Qui no vingui, 
plebeu o estranger sense drets públics. Però sempre es tornarà a invitar 
els indiferents. I caldrà prendre cura dels seus drets humans individuals. 
Sempre que també compleixin els seus deures individuals. 

 
 
7. Assumirà totes les responsabilitats i drets referents a la pròpia comunitat 

territorial. Això la constitueix en Assemblea de comunitat troncal o radical, 
sobirana plenament en el seu àmbit i nivell. Les competències de cada 
nivell es regiran pel principi de subsidarietat. 

 
 
8. Delimitarà el propi territori i col.laborarà a delimitar els territoris 

immediatament inferiors en els quals se subdivideis i el territori 
immediatament superior del qual forma part. 
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9. Confeccionarà un cens dels components propis, no només administratiu, 
ans també humanitari amb llurs condicions de vida per subsanar-se les 
deficiències i per promoure´n el desenvolupament humà i ecològic. 

 
 

10. Caldrà fundar una bossa comuna, un capital comunitari, un patrimoni 
comunal pel finançament de la comunitat i pel pacte de solidaritat o renda 
bàsica per als necessitats. 

 
 

11. Es dotarà d´un secretariat adient. I desenvoluparà els serveis que calgui 
d´acord amb les entitats transversals presents en la comunitat. 

 
 
 
 

Lluís M. Xirinacs, 26.1.2000 
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MASSA I POBLE 
 
 

 Hem heretat de la Il· lustració i de la Revolució Francesa una cultura 
de masses. El socialisme, el comunisme i el feixisme també han begut 
d´aquesta deu. El cientisme enciclopèdic i l´industrialisme en foren el 
motor. Que millor que estendre el mètode científic, extret del tractament de 
les masses materials moleculars a la societat humana engrunada en milions 
d´individus? Que més rendible que acostumar tothom als mateixos gustos 
per produir còmodament en sèrie els productes estandarditzats? Que més 
còmode que eliminar la singularitat concreta no mesurable de cada persona 
i igualar totes elles en la figura abstracta del citoyen? A cada persona un 
vot. Aquesta és la base de l´aritmètica humana que tindrà la seva 
culminació en el número gravat en la carn dels hostes dels camps de 
concentració. 
 
 “A cada persona un vot” sembla una regla ben democràtica. L´és? No 
vull suprimir aquest dret individual aconseguit laboriosament per la 
humanitat històricament oprimida per l´Estat de torn. Però, és suficient per 
fundar una vera democràcia? Demo-cràcia vol dir força del poble. És poble 
una massa igualitària de ciutadans? Els antics distingien entre ciutat i 
poble, polis kai demos, senatus populusque. Els ciutadans, els polítics eren 
respectivament la massa dels controlats i l´èlit dels controladors de l´Estat. 
El poble era tota una altra cosa. El poble, l´àmbit públic, la re-pública, 
descomptats l´esclavisme i el patriarcalisme, xacres de l´època que avui 
tractem de superar, era una comunitat humana de comunitats humanes –
genos– fundada en la mínima comunitat de la llar domèstica. Llar, carrer, 
barri, municipi. Ara no. Ara, en els processos de consulta electoral i en els 
referèndums, es pregunta el sí, el no o l´abstenció sobre texts elaborats en 
les altures del poder a cada individu en particular i secretament. Si 
distingim els tres àmbits: el privat, el públic i l´oficial o estatal, aquestes 
consultes van del tercer al primer i es salten el segon que precisament és on 
rau la sobirania democràtica. El poble, el demos és qui funda la 
democràcia. “La sobirania radica en el poble i tots els poders de l´Estat 
emanen del poble”. I no es consulta mai al poble. Es consulta a l´individu 
privat. El resultat és una pseudodemocràcia quantitativa massificada. No hi 
ha opinió ni decisió públiques. Si manar democràticament és obeir la 
voluntat del poble, no es pot acomplir aquest principi si no existeix voluntat 
del poble i, en canvi. les voluntats són estrictament privades. Entremig dels 
exagerats àmbits oficial i privat cal que creixi l´àmbit públic, l´àmbit del 
poble únic dipositari radical de la sobirania, dels drets i responsabilitats del 
poble en totes les seves dimensions. 
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 La veu i la voluntat del poble només es pot formar i expressar en 
assemblea oberta a tothom que vulgui assumir la sobirania radical. En grec 
s´en deia ekklesia que vol dir convocació. Cal invitar a tothom que habiti 
en el territori de cada comunitat humana bàsica. Cadascú s´autodetermina 
quan decideix si vol o no vol participar-hi. Es pot no participar per 
ignorància, per problemes de subsistència, per patir instrumentalització 
ignorant al servei inconscient d´interessos forans o per animadversió 
manifesta. Són necessàries la paciència, la pedagogia social, la fermesa, 
etc. per aconseguir a la 2ª, 3ª... volta allò que no s´ha aconseguit a la 
primera invitació. Qui respon positivament i es compromet a vetllar els 
interessos i els deures de la comunitat considerada, forma part del poble i 
és subjecte de la plena sobirania. Si en una comunitat els compromesos són 
15 sobre 10000, aquests 15 són el poble. La resta, de moment, és massa 
plebea i no compta per a la sobirania, amb gran pena perquè així com els 
escons oficials són numerus clausus, els llocs de l´assemblea són sempre 
ampliables i oberts a tothom. Per això, la lluita per escons parlamentaris 
divideix el poble i l´exercici de l´assemblea, com el nom indica (ad-
similare), uneix el poble. 
 
 És urgent la creació de les assemblees responsables en cada nivell 
perquè esdevenen un nucli vivent de permanent pedagogia per fer passar la 
massa a poble, per desenvolupar la dimensió comunitària que tots portem 
dintre, més o menys adormida. Atenes, Roma,... els indis americans, etc., 
van caure ofegats en una marea d´immigració massiva de plebeus. Només 
amb les assemblees podem absorbir aquesta humanitat quantitativa i 
convertir-la en humanitat de qualitat. Els individus han d´esdevenir poble. 
L´autoritat ha d´obeir la voluntat pactada del poble. Els partits han de servir 
el poble en comptes de liderar-lo com és costum actualment. 
 
 Ara no tenim democràcia, en el sentit estricte del terme; tenim un 
despotisme il· lustrat d´unes oligarquies endogàmiques, clivellat de 
consultes al sector privat.      
 
 Cal distingir els drets individuals dels drets públics. Els individus 
massificats conserven els primers, però no els segons. Les decisions 
públiques només pertanyen al poble, que ha assumit la responsabilitat 
global de la seva comunitat. 
 
 No trobo adients grans accions de masses, ni fiar-se molt dels mitjans 
de comunicació de masses, ni fer assemblees multitudinàries. Tot això 
plegat fomenta la manipulació, el liderisme, la retòrica, els excessos, la  
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violència. Un arbre presenta en aparença una gran massa de fulles. Però, 
mirat per dintre, cada fulla té la seva tija, aquesta el seu branquilló, aquest 
la seva branca i aquesta el tronc. Tot és organitzat encara que no ho sembli. 
  
 
 Lluís M. Xirinacs, 3.2.2000 
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ALS PARTITS POLÍTICS 
 
 
 No en sé massa de políticologia. Els partits polítics, probablement, tenen 
l´origen més o menys simultàniament a Anglaterra – tories i wighs – i França 
amb les diferents posicions físiques dins de l´Assemblea Revolucionària – 
Muntanya, Jacobins,... –. Potser llur primera funció important fou endegar 
campanyes electorals, com a intermediaris entre les masses ingents d´electors 
individualitzats (àmbit privat) i l´Estat (àmbit públic). Crec que encara ara és la 
funció principal dels partits nord-americans. Entrat el s.XIX evolucionaren a 
Europa com a partits de masses. Quant més afiliats millors. Llurs vots eren els 
més segurs. Propiciaven espectaculars accions de masses al carrer. Sovint 
atemorien l´electorat indecís amb llurs demostracions de força. Al canvi de 
segle, especialment Lenin introduí la nova forma de partit revolucionari a l´estil 
militar preparat per a la presa de poder mitjançant un cop d´estat sovint violent, 
organitzat des de la clandestinitat. A aquesta mena de partit succeí, quan fou 
exitosa, la forma de partit únic en el comandament de l´Estat: comunisme i 
feixisme. L´eurocomunisme intentà el maridatge amb partits burgesos. I, 
finalment, en els nostres darrers temps, els partits han esdevingut partits de 
quadres, grans aparells burocràtics, al cim, i pobres militants “enganxa cartells”, 
a la base, que s´assabenten de les decisions per les declaracions dels seus 
líders a la premsa. Sol no haver gens de democràcia interna. Trist final. 
 
 Tanmateix crec en l´àmbit oficial, en l´Estat, com a institució necessària 
en una societat complexa, contra anarquistes, si se li lleva la funció d´eina 
repressora de la classe dominant (com diuen els comunistes) i es limita a 
acomplir el servei harmonitzador d´un director d´orquestra. Per consegüent 
crec en els partits que opten a “conquerir” l´Estat, amb la funció de recollir les 
diferents sensibilitats de la gent (pluralisme). Com a laboratoris per idear i 
practicar noves forma de societat que tracten d´experimentar en l´exercici de 
l´autoritat. 
 
 Els falangistes, en les darreries del franquisme, avisaven als lluitadors 
per la democràcia que sortirien del partit únic i anirien a raure a la 
“partitocràcia”. En efecte, hi hem anat a parar. El panorama polític fa pena. No 
ho dic jo. Ho recullo del que es diu i es veu: desinterès general i, fins i tot, 
desconfiança de la política, abstencionisme creixent, etc. En el moment crucial 
de la transició els ex-feixistes tancaren l´aixeta de la llei electoral i de la 
Constitució tant com pogueren i els nous partits dels anti-franquistes caigueren 
en la victòria pírrica d´acceptar un sistema electoral i de partits que afavorís la 
perpetuació en el poder dels pocs partits que guanyaren les primeres eleccions. 
Fa vint-i-tres anys que els mateixos partits es perpetuen en el poder – “atados y 
bien atados” – i que els partits extraparlamentaris s´arroseguen per terra, sense 
finançament, sense poder fer res de res. Els partits en el poder han segrestat la 
sobirania de l´arrel popular que li és pròpia. I l´administren a llur antull, lluny de 
qualsevol control popular. Pura endogamia. Sindicatura de comptes, síndic de 
greuges i tribunals de justícia, controladors de l’Estat, tots són elegits per ells i 
d´entre ells. Amb el poder i els recursos financers de què disposen, la 
temptació de prepotència és inevitable. No és un mal únic del nostre país, però 
en ell hi és agreujat per una legislació partitocèntrica.  
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 Any 2000, segle XXI, tercer mil·leni. Canvi de mentalitat. Ja no veig els 
partits ni conspirant, ni conductors de masses, ni líders del poble, ni 
representants del poder de l´Estat davant del poble. A part de llur funció de 
laboratoris de noves formes de societat, basats en sondeigs institucionals 
(eleccions i referèndums) o privats (consultes de les empreses d´opinió), 
realitzats en l´àmbit estrictament privat, els veig com a servidors de la voluntat 
del poble, organitzat en comunitats territorials amb llurs assemblees 
generadores de debat, consens i, per tant, de voluntat popular. 
 
 Per tal que el lector se’n faci una idea, poso un exemple pràctic, ja 
assajat en part per EcoConcern en les eleccions catalanes de 1999. 1. Per 
exemple un barri (o municipi, o comarca) celebra assemblea on determina el 
programa propi d´actuació en el barri al llarg d´un quadrienni. 2. En comptes 
d´assistir la gent als mítings electorals de cada partit, l´assemblea del barri 
convoca als representants de tots els partits a sessió electoral. 3. Els exposa el 
propi programa. 4. Els representants dels partits celebren consultes amb els 
seus dirigents. 5. En una altra sessió, cada partit respon en quina mesura 
assumeix el programa de barri. 6. De les conclusions n´aixeca acta un notari. 7. 
Cadascú, del barri, vota qui vol. 8. Als quatre anys, es llegeix l´acta i es 
demanen responsabilitats als partits sobre el compliment de llurs compromisos.  
 
 Els partits: representants i defensors de la voluntat del poble en les 
instàncies oficials de l´Estat. Així els partits seran democràtics i l´Estat també. 
“La sobirania radica en el poble i tots els poders de l´Estat emanen del poble”. 
“Autoritat democràtica és la que fa obeir la voluntat del poble”. I ¿com es 
gestarà la voluntat del poble si no es permet que el poble, reunit en assemblees 
obertes, pugui sintetitzar la seva voluntat mitjançant un debat públic, ben 
informat i sense inquisicions? I, ¿com les assemblees seran viables i 
democràtiques si no es fan de baix a dalt -llar, barri, municipi, comarca, etc.- 
amb tots els nivells intermigs que faci falta per a què els components siguin 
pocs, personalitzats i responsables? 
 
 Vosaltres partits, ficats en el laberint, que no porta enlloc, del sistema 
legal actual i amb un sistema de finançament que propicia la corrupció, 
respecto la vostra dura brega, però ben sincerament us planyo. Amb tot el 
poder de què gaudiu quan guanyeu les eleccions, ¿sereu capaços de girar un 
trist full de la història on els polítics s’han dedicat a impedir i suplantar la 
voluntat del poble, i de caminar cap a dies millors, en què aprengueu a 
permetre que es generi i a obeir la voluntat del poble? ¿No és cert que la 
política és massa important com per a abandonar-la en mans dels polítics? 
 
 
  

Lluís M. Xirinacs, 4.2.2000       
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ESTIMAT SR. BATLLE 
 

 Estimat Sr. Batlle de Barcelona, Joan Clos: Sóc un veí vostre. Fa dies que 
m´estic a la Plaça de St. Jaume fent una reivindicació per al meu país. He vist com 
deixàveu una tarima i uns aparells de megafonia a manifestacions sobre 
reivindicacions d´aplicació allunyada, com la que es feu contra Pinochet. Ens costa 
d´entendre la dificultat que heu manifestat de deixar aquests estris per una 
manifestació del dia 6 de febrer que em dóna suport. ¿Perquè ens tenim tant 
autoodi? Patim per Xile, per Bosnia, per Kosovo i per l´Àfrica Subsahariana. Però 
no veiem la biga del nostre propi ull: la prepotència, el despotisme – il·lustrat? – 
amb que és tractat el nostre poble. 
 
 Però el motiu principal de la meva carta és un altre. La plaça de St. Jaume 
és la plaça principal del municipi barceloní – hi ha la Casa Gran – i la plaça 
principal del Principat de Catalunya – hi ha el Palau de la Generalitat –. En 
aquesta plaça tan important per al nostre poble hi ha reservat lloc preeminent per 
a l´àmbit oficial: Palau, Ajuntament i zona de cotxes oficials a ran de cada façana 
oficial. La resta és d´ús salvatge i caòtic de l´àmbit privat. Nou boques de carrer 
produeixen tota mena de trajectes erràtics de persones individuals, grups escolars i 
turístics, bicis, motos, cotxes, camions i autobusos. En qualsevol punt de la plaça 
un grup per parlar destorba. “Circulen, circulen y váyanse a sus casas”, ens deia la 
policia franquista. Ara no cal. La circulació salvatge privada i oficial impossibiliten 
que el martiritzat àmbit públic tingui ni tan sols un metre quadrat. 
 
 L´àgora grega, el fòrum llatí, la nostra plaça major on la informació 
pública, l´opinió pública, el debat públic, la voluntat del poble es crea, es pacta, es 
consensua, esdevé impossible. Si manar democràticament és obeir la voluntat del 
poble, aquest pati de presó que és la plaça de St. Jaume ho fa impossible. Ni 
voluntat del poble, ni poble. Tots a casa. Privacitat. A la plaça només negocis i 
actes oficials. 
 
 Cada dia m´estic dotze hores en aquesta beneïda plaça. Contínuament ve 
gent a dialogar. Tot a peu dret. Sempre destorbant. És un esforç titànic superior a 
la resistència de les meves cames. Ja estic coix. Hi ha unes pilastres per protegir les 
façanes nobles de l´agressió dels vehicles on tots ens hi arrepengem. Fins els 
sardanistes del diumenge a la tarda. En dic “antibancs”. Tenen una semiesfera al 
damunt per a incomodar al cansat veí que s´hi vulgui estintolar. Els repetjons de 
les finestres de l´Ajuntament presenten un pla inclinat per a què ningú s´hi assegui. 
Com a les txeques de tortura. En tota la plaça no hi ha un banc públic, un telèfon 
públic i, ja no diguem, un urinari públic. Les necessitats peremptòries se satisfan 
als racons del carrer del Paradís (!). Tot resta en mans oficials o privades. “Públic” 
ve de “poble”. El poble català i barceloní és més que una massa, un munt 
d´individus privats. I es fa en les places, en el diàleg, en el debat. L´opinió pública 
no es fa en aquestes tertúlies de tertulians triats. És fa en l´assemblea pública 
oberta a tothom que es vulgui comprometre en compartir les responsabilitats de la 
cosa pública – de la república –. Els bancs de la plaça de St. Jaume en són el millor 
símbol. I no n´hi ha ni un. 
 
 El dia 3 de febrer, compadit de mi, el President de la Generalitat del 
Principat de Catalunya m´oferí gentilment un seient si jo l´acceptava. Vaig 
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preguntar al seu emissari de qui era la jurisdicció de la plaça, si de la Generalitat o 
de l´Ajuntament. Em feu que la responsabilitat de posar bancs públics a la plaça és 
de l´Ajuntament. Vaig, doncs, declinar l´objecte, tot agraint profundament el gest. 
Tampoc vull una cadira privada. Vull bancs públics, símbol i eina de l´assemblea 
pública sobirana del municipi de Barcelona i del país de Catalunya.     
 
 Fora bo urbanitzar – públicament – la plaça. Una zona central amb arbres, 
terra, flors i bancs. Un cercle – quadrangular – de distribució de la circulació 
rodada i unes vores amples de vianants. Fóra quelcom de més racional que no pas 
el que hi ha. L´estacionament dels vehicles oficials i privats, a la plaça del costat. 
 
 Però tot exercint la moderació, podria restar tot igual i només col·locar sis 
bancs que mirin a la plaça davant just dels sis finestrals de l´Ajuntament. Allí la 
façana fa un queixal cap a dintre que permetria als asseguts no molestar amb els 
peus els vianants que circulen a ran de façana. Solució senzilla i fàcil. Els 
sardanistes i el poble deliberant us ho agrairien. 
 
   No em féssiu pujar el to, que l´ajuntament ha d´estar al servei del municipi 
abans que al seu propi servei o al servei dels interessos privats. No sabeu l´exercici 
de paciència que ha de fer l´àmbit públic, el poble, per no exercir la seva sobirania 
radical. Jo no sóc el poble. Però, junt amb qui es vulgui corresponsabilitzar de la 
cosa pública, comencem a ser el poble, no merament una massa amorfa que es 
dirigeix a cop de vara, ni que sigui de batlle. Per l´honor d´aquest Ajuntament 
de Jaume I i de Fivaller, de tan antiga tradició democràtica, us demano un xic de 
respecte al públic, al poble que representeu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lluís M. Xirinacs, 5.2.2000 
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CIÈNCIA I DEMOCRÀCIA 
 
 

 Actualment els països del món que es consideren democràtics 
han manllevat un model gestat sobre tot a França i a Anglaterra en 
els temps de la Il·lustració, de la Revolució francesa i de 
l´Industrialisme anglès. En aquells temps, precedits per les 
descobertes galileanes i presidits per l´astre-rei Isaac Newton, la 
descoberta del mètode científic, amb tota la seva potència, 
enlluernà les ments i hom tractà d´aplicar-lo als més variats camps. 
Si més tard Marx l´aplicaria a la història, en aquells temps s´aplicà a 
la política.  
 
 Es venia de les monarquies absolutes de l´Edat Moderna, el 
“Leviatà” descrit per Hobbes. El jacobinisme, la Dictadura, el terror, 
la Restauració monàrquica i la República posterior, a França, no 
solament no desterrà l´absolutisme de l´àmbit oficial o estatal ans el 
reforçà. I no ha parat de créixer fins als nostres dies, malgrat 
l´espectacular creixement del sector privat empès pel liberalisme, 
impulsat sobre tot des de la societat anglesa burgesa. També els 
francesos atomitzaren, engrunaren la complexa societat heretada 
de temps anteriors i la convertiren en un conjunt d´individus citoyens 
de la Patrie, massificats, desorganitzats.  
 
 “A cada persona un vot”. Tot i que costà llargs processos 
reivindicatius de diferents sectors socials assolir el dret del vot, es 
pot dir avui dia que aquest principi ha esdevingut capital per a les 
democràcies actuals arreu del món. En ciència, cap disciplina no pot 
ser iniciada si abans no es defineix la unitat fonamental analítica del 
seu àmbit: en matemàtiques el número 1; en física les unitats de 
longitud, de temps i de massa o de força; en química, l´àtom, en 
biologia, la cèl·lula, en neurologia, la neurona; en mercologia, el 
canvi elemental, etc. Semblava, doncs, que en politicologia la unitat 
bàsica era un vot per persona adulta. Tothom, sense excepcions, 
participava en l´exercici, en les decisions del poder: democràcia! 
Després, des d´aquestes unitats es munta la societat com un 
conjunt homogeni de molècules. No creixerà un organisme biològic. 
 
 Ens han dit sovint: la única legitimitat és la sorgida de les 
urnes en eleccions i referèndums, prefigurades, sovint, pels 
sondeigs realitzats per les empreses d´opinió, segons principis de la 
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ciència estadística. Quan, al final de la sortida del franquisme, al 
Principat de Catalunya els partits guanyadors de les eleccions 
destruïren l´Assemblea de Catalunya, esgrimiren l´argument 
“incontestable” de què no era representativa. ¿Com comparar 
l´opinió d´alguns milers de persones a l´AC amb els 6 milions de 
consultats a les urnes? 
 
 Si deixàvem apart la física quàntica, podem dir que la ciència 
occidental ha nascut, amb Galileu, de la ciència física i astrofísica. 
Aquesta ciència extreu les seves unitats fonamentals d´unes 
immenses masses d´elements iguals. La paraula “massa” ja vol dir 
això. Només surten lleis físiques de fenòmens on intervenen grans 
números d´elements iguals o quasi iguals, unitats homogènies per 
formar conjunts homogenis. Quan més petit és el nombre 
d´elements que intervenen en un procés, menys fiables són les lleis 
que n´ixen. Els elements singulars esdevenen imprevisibles.  
 
 La massificació, l´homogeneització, l´uniformització de la 
societat, descomposta en individus quasi iguals, és la condició per a 
què la societat esdevingui objecte de ciència. Però, malgrat l´exit de 
la fòrmula per comptar, mesurar i pesar la voluntat humana, això no 
és democràcia en sentit estricte. Això només és una consulta del 
sector oficial al sector privat. No entro aquí en la "microcrítica” dels 
sistemes electorals vigents: pobresa del “si”, “no” o abstenció, llistes 
obertes o tancades, mètode proporcional o majoritari, llei electoral, 
finançament de campanya, circumscripcions, llei de Hondt, etc. 
Intento descriure una “macrocrítica”. 
 
 “Demo-cràcia” és, en grec, – ells inventaren la paraula – “força 
del poble”. El poble adult, “populus pubicus” constitueix l´àmbit 
“públic” on es tracta la cosa pública: “re-pública”. Totes les societats 
primitives disposen d´àmbit públic, vorejat sovint per l´àmbit oficial i 
per l´àmbit privat. Quan les constitucions que es creuen 
democràtiques diuen: “La sobirania radica en el poble i tots els 
poders de l´Estat emanen del poble” es refereixen a l´àmbit públic, 
no al privat, respecte de l´àmbit oficial. L´àmbit públic caracteritza el 
poble adult i la seva assemblea, la institució corresponent 
necessària per a formar opinió pública, consens, pacte, voluntat 
pública, no oficial o estatal. L´autoritat democràtica és la que obeeix 
la voluntat del poble. Aquesta voluntat és la decisió consensuada i 
pactada en assemblea pública on tots els amics del poble són 
convocats. Que hi assisteixin més o menys, es voluntat o possibilitat 
de cadascú. En democràcia de veritat la sobirania, la 
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representativitat és subjectiva, no objectiva, és qualificada, no 
quantificada, és consensuada no engrunada, és pública no secreta 
(*). 
 
 No nego la utilitat de la consulta a través de les urnes, que he 
qualificat de “consulta del sector oficial al sector privat”, però la vera 
democràcia, cal que, a part de l´autoritat oficial, a part de l´enorme 
massa d´individus del sector privat, disposi d´un potent àmbit públic 
on radiqui la sobirania. Ell és l´únic dipositari de la sobirania radical: 
de la iniciativa legislativa i del control de l´executiu. 
 
 En aquest canvi de segle hi ha hagut molt esforç de revisió de 
la modernitat. No he vist cap crítica en el sentit exposat en aquest 
article. Em plauria que els estudiosos d´aquest període tan potent 
de la nostra història occidental em responguessin críticament. La 
meva impressió és que amb la modernitat s´assoliren nous valors 
desitjables, però se´n perderen d´altres, un d´ells l´organicitat del 
poble, els subjectes col·lectius, barris municipis, comarques, 
vegueries, etc., lliures i responsables dels seus destins. És una 
qüestió subjectiva, no objectiva, artística, creativa, no científica ni 
mecànica. Com deia Sòcrates: ¿qui tindrà cura de l´ànima 
d´Atenes? 
 
  
 Lluís M. Xirinacs, 15.2.2000 
 
 
 
 
 (*): Diguem adéu a les mobilitzacions massives i cridaneres, 
als partits de masses, als mítings massius, a les assembles 
multitudinàries. 
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                LES ASSEMBLEES DELS PPCC 
 

 
1. Les persones que, en l´etapa constituent, han anat fent funcionar els 

Grups de Suport de les assemblees, s´han anat fent competents per a 
acomplir el paper dificil d´arbitre de la democràcia, del joc net, de la 
igualtat d´oportunitats, de la preservació de la independència per a tots, 
tan necessàries per al bon funcionament deles assemblees que propiciïn 
el joc net i no el joc brut i la corrupció. Qui faci de moderador en les 
assemblees cal que tingui la formació adient a tal fi. 

 
2. Una assemblea és una cosa molt seriosa1. No es pot improvisar. És el 

resultat d´una maduració real, de primer, individual, i, d´una faisó 
ascendent, d´una maduració dels Grups de Suport, un a un, cas per cas. 
No cal precipitar-les. Aquesta maduració té com a fi assumir la plena 
sobirania de la comunitat corresponent amb els seus components madurs 
i immadurs. 

 
3. La plena sobirania exigeix la corresponsabilització de tota la realitat social 

dels seu àmbit: de la iniciativa legislativa, del control de l´executiu, de 
l´autogestió de l´economia i de la força popular per fer-se obeir, extrems 
tots ells necessaris per a exercir la responsabilitat plena. Aquest 
plantejament radical posa les assemblees en una posició social 
fonamental per damunt de sindicats, partits, institucions, associacions, 
etc. això exigirà una innovació jurídica i pressupostària. 

 
4. Les assemblees comencen en l´individu i acaben en la nació sencera en 

línia ascendent. Les de dalt recolzen en les de baix en tot i per tot. I són 
necessàries sempre, no només per assolir la independència ns també per 
mantenir-la i guiar-la. 

 
5. Encara que sembli estrany, cada individu és una assemblea de cèl.lules 

vivents. Els desequilibris, el desgast, les dependències de l ´individu es 
reflecteixen en les seves deficiències de salut física i mental. Ens calen 
individus en bon estat de maduresa. La corresponsabilització dels 
individus en assemblees col.lectives exigirà major maduresa quan més 
generals siguin aquestes assemblees2. I, sempre, caldrà, que els 
individus tinguin present que, fora de en les assemblees de llar, no es 
responsabilitzens d´ells ans d´una assemblea. Cal, doncs, que aprenguin 
a “morir” a si mateixos per a què visqui la corresponent assemblea. (Pau 
Claris : “Mori jo i visqui Catalunya!”). 

 
6. La primera i fonamental gran victòria cal aconseguir-la en la llar, entesa 

en el sentir ample del paràgraf 14 de “Els Grups de Suport”. Una 
assemblea de llar és deficient quan només s´hi compromet un individu o 
una minoria de components de la comunitat. És assemblea plena quan  

 
 
1 Molt més que una associasió de veïns o qualsevol associació. 
2Esclat indicatiu d´edats de maduresa per participar en la responsabilitat d´un determinat nivell. 
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s´hi  comprometen tots (perfecta democràcia directa). És assemblea 
normal quan s´hi compromet una majoria dels components. Això val per 
a les assemblees més generals normals o plenes, basades en 
assemblees deficients. En aquest cas aquelles només seran 
relativament normals o plenes, no en sentit absolut. 

 
 
7. Allò que es diu de la llar es pot dir igual de la resta ascendent de les 

assemblees. El que cal que resti clar és que els graus més generals no 
representen els allunyats individus de la base, ans es responsabilitzen de 
les comunitats concretes de grau immediat inferior, altramet introduiríem 
en l´organisme comunitari-assembleari públic de la democràcia 
quantitativa d´eleccions, referéndums i administracions que relacionen 
l´àmbit oficial i el privat al marge de l´àmbit públic. 

 
 
8. Cada assemblea es dotarà d´un secretariat que assumirà definitivament 

totes les funcions provisionals dels secretariats dels Grups de Suport de 
l´etapa constituent. I disposarà de tantes comissions i subcomissions com 
temes transversals es plantegin en el seu nivell competencial. 

 
 
9. Cada assemblea complirà les condicions assenyalades en el document 

“Condicions de les Assemblees”. 
 
 
10. El sistema anterior deslocalitzava i desreglamentava la societat. Cal 

desvetllar amb paciència, amb constància, amb intel.ligència i 
amorosament la dimensió de responsabilitat col.lectiva transcendent dels 
individus i de les col.lectivitats fins ara tancats en ells mateixos. 

 
 
11. El sistema d´assemblees de la democràcia de qualitat no ataca ni vol 

destruir de cap manera el sistema actual de la democràcia de quantitat, 
liberal. El complementa, el completa, el perfecciona, l´esmena. 

 
 
12. El sistema d´assemblees de la democràcia de qualitat dota de subjectes 

lliures i responsables a la societat en tots els seus nivells. 
 
13. El sistema d´assemblees de la democràcia de qualitat és aplicable a 

qualsevol país del món tingui arrels indentitàries o no en tingui. I permet 
elevar la corresponsabilitat sobirana per damunt de les nacions fins a 
assolir  

     una humanitat sencera agermanada. 
 
 
 
 
Lluís M. Xirinacs, 6.3.2000 
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ELS GRUPS DE SUPORT A LES ASSEMBLEES 
 
 
1. Els Grups de Suport (GS) a les assemblees són en realitat pre-

assemblees, assaigs d´assemblea. Quan ja s´hagi constituït l´assemblea 
el corresponent grup de suport es dissoldrà. 

 
 
2. A diferència de les assemblees, els GS es constituiran de dalt (PPCC) a 

baix (individu), amb la finalitat de què el moviment de sobirania es 
responsabilitzi de tota la comunitat humana dels PPCC des de l´inici. Si 
falla aquest punt, falla tota la constitució de l ´Assemblea dels PPCC. 

 
 
3. D´entre les llistes d´adherits cal de seguida triar un responsable 

provisional de cadascun dels Països que conformen la Nació catalana. 
Millor que sigui ben coneixedor i responsable del País corresponent. 
Millor que sigui habitant del País. Però si falta alguna d´aquestes 
condicions, cal triar aquell que s´aproximi més, tot prenent consciència de 
les diferències. Quan es trobi algú millor, aquest substituirà aquell. Mai 
una comunitat territorial sense cobrir. La recerca de responsables millors 
que els actuals serà sempre oberta i atesa amb vigilància. 

 
 
4. El resultat és de 6 components del Grup de Suport dels PPCC. Així 

queda constituït el primer i més general GS. 
 
 
5. Cal que es doti d´un secretariat técnic (també provisional mentre no hi 

hagi assemblea). Buscarà local (Rocafort?, Pça St. Agustí Vell?). recollirà 
en llista totes les adhesions. Muntarà serveis tants com calgui per 
atendre i “brancalitzar” tots els moviments transversals d´abast dels 
PPCC o exteriors a ells. 

 
 
6. El GS-PPCC concentrarà i farà circular tota la informació, el debat i les 

decisions consesuades i pactades per tota la xarxa i en vetllarà 
l´execució. Tota l´activitat i els problemes generals dels PPCC cauen sota 
la seva responsabilitat. 

 
 
7. Els components dels GS-PPCC no es responsabilitzen de si mateixos 

sinó dels País del qual s´han fet responsables. Aixó és d´extrema 
importància. I cada un cercarà de seguida, d´entre les llistes d´adherits 
un responsable provisional de cadascuna de les Regions que conformen 
cada País. També aquí, com en el paràgraf 3, millor que sigui del país, 
que en sigui coneixedor i plenament responsable. Però si no ho fa prou 
bé ho farà més malament fins que n´aprengui o sigui substituït per un de 
més adequat. 
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8. Allò dit als paràgrafs 3-6 a propòsit del GS-PPCC cal igualment aplicar-ho 

als GS-Regions. 
 
9. Tot allò dit per al GS-PPCC i per als GS-Regions, cal anar-ho de seguida 

aplicant als GS de comarca, municipi, barri, carrer, casa, escala i llar, fins 
arribar a totes les llars i tots els individus adults. Sempre que en alguna 
comunitat territorial d´algun nivell falti responsable, algun responsable veí 
se´n farà càrrec provisionalment. La xarxa se sentirà responsable de 
subsanar quan més aviat millor aquestes substitucions anòmales. 

 
 
10. Cal tenir cura de la bona constitució i del bon funcionament de la xarxa 

de GS fins als seus “vasos capilars” més fins, petits i allunyats. No hi ha 
d´haver zones marginades, desateses, atrofiades. La xarxa constitueix el 
nosotre mitjà de comunicació independent. Lent, laboriós, però segur i 
ben implantat. Cal evitar “flebitis”, “trombosis” i “embòlies”. A través 
d´aquesta xarxa no solament pot circular informació ans també cultura, 
economia, comerç, finances, esperit, festa, etc. 

 
 
11. Tot el cos social vivent dels PPCC, alineat per aquesta xarxa, anirà 

redreçant-se i posant-se dempeus (plantant-se) fins que comenci a poder 
parlar d´independència tot començant per a la individual, de llar, d´escala, 
etc. serà l´hora de comerçar les assemblees de baix a dalt. 

 
 
12. En la baixada que va constituint els GS, cada grup més particular 

descarregarà el corresponent grup més general immediat superior de 
totes les responsabilitats que li pertanyen: llistes, local, problemes, 
economia, etc. cal que cada GS sigui valent-adult per assumir les seves 
responsabilitats i no mantenir-se en un infantilisme que el faci dependre 
del GS immediat més general. Talment que finalment els GS més 
generals només tinguin les responsabilitats més generals inevitables que 
de cap manera puguin assumir els GS més particulars (principi de 
subsidarietat). 

 
 
13. Els GS que no toquin a terra, que no arribin a l´individu, són encara GS 

fantasmes, deficients, paternalistes. En els punts on no es toqui 
d´individu no pot pujar assemblea. Va retardat respecte dels que sí que 
han tocat terra. 

 
 
14. Pot ser una innovació revolucionària en els plantejaments tradicionals 

assembleístics el considerar “llar”, no només on dormen i sovint mengen i 
s´estimen les persones, ans també on passen moltes hores del fia: 
fàbrica, despatx, “llars” de 3ª edat, escoles, hospitals, botigues i en 
general llocs de treball i d´oci permanets, o en les segones residències, 
talment que un mateix individu, degut a la multilocalització moderna, 
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pugui pertànyer a més d´una “llar” i no caigui en la deslocalització 
promoguda pel neolliberalisme imperant. 

 
                                                                            Lluís M. Xirinacs, 6.3.2000  
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PERSONA COMUNITÀRIA 
 
 

 Sembla que des dels temps de St. Tomàs d´Aquino l´ortodòxia catòlica 
prohibí de pensar que existia en cada persona una ànima racional, una altra de 
sensitiva i una altra de vegetativa. Només n´hi havia una, la racional que 
absorbia a les altres dues. També restaren prohibides les ànimes o les ments 
col·lectives defensades per l´averroisme. 
 Ací vull parlar d´una realitat d´aquest ordre de coses, poc acceptada en 
els nostres temps: la persona jurídica, el subjecte comunitari. El dret distingeix 
entre persones físiques i persones jurídiques. Però en la mentalitat més corrent 
es considera subjectiva vivent la persona física i objectiva estructural la 
persona jurídica. Estem submergits en un món tan mecanicista que no 
solament neguem la unitat de la vida subjectiva al col·lectiu, sinó que fins i tot 
s´ha arribat a negar qualsevol entitat vivent subjectiva a la persona individual. 
Com deien ja els empiristes anglesos, sembla que només som un feix de 
sensacions. 
 Tanmateix dono per suposat que les persones individuals o físiques 
tenen una “entitat” pròpia, tot i que no és cap substància ni ésser objectivables. 
“Subjecte” és tant important, tan real o més que “Objecte”, però d´una 
naturalesa singular no universalitzable com l´objecte. Vivència en front 
d´estructura. No és substància pensant (hypóstasis). És subvivència pensant 
(hypokéimenos). Una realitat inquieta, oscil·lant com la flama d´un ciri. Que 
s´encén un bon dia i un altre s´apaga. Naixença, vida, mort. Canviant però, 
tanmateix, contínua, constant d´alguna manera al llarg de la vida. Això a nivell 
individual.  
 Però, a nivell col·lectiu, també, quan hi és, existeix un subjecte personal. 
Una realitat superior emergent dels subjectes particulars que la componen. És 
necessària l´estructura, l´organització, la llei, la institució, el cos social, però 
també la voluntat, la consciència, la responsabilitat, la capacitat d´elecció, la 
felicitat social. Allò que matusserament es deia en termes militars “la moral de 
la tropa és alta”. La moral alta, l´optimisme, l´entusiasme, “la voluntat de poder” 
de Nietzsche són el fonament tant de la personalitat individual com de la 
col·lectiva. No sé per quins set sous tanta gent nega a la col·lectivitat allò que 
defensa ferotgement per a la persona individual: la independència. ¿Perquè no 
es pot oprimir l´individu, però sí la nació o la llar o el poble?  
 La persona comunitària té concepció, gestació, naixement, infància, 
joventut, maduresa, vellesa i mort, igual que qualsevol humà individual. Cal 
voluntat dels “pares” per a concebre-la. Cal tenir cura de l´“infant”, quan encara 
és tendre. Ens han acostumat a les reunions, tertúlies, juntes d´accionistes o de 
comunitats de propietaris, debats i taules rodones de polítics on tothom crida, 
tothom trepitja tothom, on cadascú tracta desaforadament de portar l´aigua al 
seu molí tot drenant-la del dels altres, com lleons menjant-se una zebra... O bé, 
ens aixopluguem en la família, en un convent o monestir, en una associació, 
partit o sindicat per estalviar-nos de viure, per viure a costa de la comunitat. 
 La comunitat nounada demana cura, tendresa, aliments, neteja. Ja 
vindrà dia que ens farà de teulada i de paret contra vents i pluges, quan ella 
sigui madura i nosaltres vells. Sense una voluntat fraternal, agermanada, de 
concòrdia i de consens a la recerca dels màxims punts comuns d´acord, la 
comunitat no creix, resta feble i malaltissa i enfonsa els seus membres. En una 
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societat de despotisme permanent de l´Estat i d´un liberalisme ferotge a la 
base, l´esperit comunitari és un bé molt escàs que cal protegir i “engreixar” per 
tots els mitjans.  
 Quan la comunitat de qualsevol nivell arriba a la seva maduresa cal que 
s´emancipi, que s´independitzi, que assumeixi la seva llibertat i la seva 
responsabilitat igual que un individu major d´edat. No per exercir actituds 
prepotents, invasives, expansives, ans per practicar la germanor 
intercomunitària d´igual a igual. La condició normal d´una comunitat és la 
d´independència. Qualsevol altra condició és indigna de la humanitat. 
 I, si en el concert de les comunitats humanes de la Terra, en tots els 
seus nivells els drets i els deures les fan iguals i germanes, en canvi, la 
personalitat singular, misteriosa i transcendent de cadascuna les fa totes 
diferents, sorprenents, imprevisibles, històriques, no mecàniques, subjectes 
vivents, enigmes indesxifrables. Forà bell de veure l´eclosió de diferents 
caràcters, de diferents personalitats col·lectives, com les diferents flors d´un 
mateix jardí. Diferents cultures, art, dret, festa, litúrgia, llengua, costums, 
economia, etc., tant a nivells baixos, la llar o el barri, com a nivells migs o alts, 
el municipi, la nació, la civilització. Si cal protegir la diversitat d´espècies vivents 
del perill d´extinció, també cal protegir la diversitat de cultures de les comunitats 
humanes de tota mena, moltes d´elles també en perill d´extinció. 
 Cal desitjar que cada individu pugui al llarg de la seva vida anar-se 
iniciant a la responsabilització de comunitats cada cop més altes. És el major 
honor i la major felicitat. 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 17.3.2000    
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EL DEURE DE LA INDEPENDÈNCIA 
 
 

 Pel fet de posar-me testimonialment a la Pça. de St. Jaume de 
Barcelona reclamant la independència dels PP.Catalans s´ha suscitat una gran 
oposició a aquesta idea d´independència. S´han desvetllat els dimonis mig 
adormits dels independentismes mes guerrers, del racisme, de la intolerància, 
de les fronteres i lleis d´estrangeria, dels atemptats, de les massacres, dels 
genocidis, etc. ETA, Bosnia, Kosovo, Txetxenia, etc. ¿No estem millor com 
estem? 
 
 ¿S´adonen els que així pensen que cal distingir entre independents 
opressors, els dependents oprimits, els independents egoistes i tancats i els 
independents oberts i fraternals? ¿S´adonen que si tot es barreja 
desapareixerà la diversitat que tant preconitzen? ¿S´adonen que si allà, on ha 
nascut i crescut una nació diferent, no es protegeix aquesta font de diferència, 
desapareixerà la diferència del món? ¿S´adonen que l´internacionalisme és 
impossible si no hi ha nacions diferenciades? ¿S´adonen que la culpa dels 
conflictes rau en l´interés privat d´uns empresaris que no respecten les arrels 
dels treballadors i només busquen pagar menys i lucrar-se més? ¿S´adonen 
que la causa principal de tants problemes és la llibertat de moviment de 
capitals, a la recerca del major benefici, que obliga al moviment tràgic dels 
treballadors? “Els treballadors, deia Marx, no tenen pàtria”. Però la persona 
humana concreta que hi ha darrera el “treballador”, sí. Marx, amb la seva 
precisió característica hauria d´haver dit: “la força de treball no té pàtria, el 
treballador sí”. S´usa la força de treball i no s´estudia el treballador, que pertany 
al grup dels dependents oprimits i que, sovint sense adonar-se´n, en el país de 
destí, pertany al grup dels dependents opressors. 
 
 És il·lustratiu de la confusió mantinguda que la paraula “independència” 
és un obstacle insuperable per: 1. el Partit Popular (PP), 2. el Partit Socialista 
(PSC-PSOE), 3. Iniciativa per Catalunya-Els Verds (IC-V), 4. Esquerra Unida i 
Alternativa (EUiA) i 5. la gent de les diferents tendències anarquistes. ¿Com pot 
ser que grups d´ideologies tan diferents i fins i tot oposades coincideixin en el 
mateix rebuig? 
 
 Tota persona individual o col·lectiva, arribada a la seva majoria d´edat, a 
la seva maduresa, no solament té el dret inalienable a la seva independència, 
ans també en té el deure. Qui arribat el moment no exercita la independència, 
la pren o lluita amb totes les seves forces per aconseguir-la o recuperar-la si 
l´ha perduda és una persona immadura, infantil, provinciana, còmplice de 
l´opressió manifesta. Li deia jo a Santiago Fisas, ex Director Grl. d´Esports 
d´Espanya, actual regidor de l´Ajuntament de Barcelona i militant del PP: “Tu 
no acceptes la independència de Catalunya. Per consegüent vols la 
dependència de Catalunya, oi? Digues-ho tu: “Jo vull la dependència de 
Catalunya””. No va voler dir-ho davant dels altres. I vaig reblar: “Tu allò que vols 
és que Catalunya depengui de... Digues-m´ho tu: “Vull que Catalunya de...” 
¿De qui vols que depengui?”. No ho va voler dir. És una cosa que ningú amb 
seny no pot dir sigui conservador, socialista, comunista o anarquista. 
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 La majoria d´edat d´una persona individual marca l´inici del dret i del 
deure de la seva independència, de la seva sobirania. Això s´accepta 
socialment i jurídicament. Però, sense cap raó, no s´accepta per a les 
comunitats o persones jurídiques a nivell social. Es toleren i practiquen tota 
classe de dependències i subjeccions imperialistes en nom de no sé quin dret 
indestructible de la pàtria, a la intangibilitat de fronteres sempre establertes a 
cop de canó. Aquesta sobirania només individualista es el fonament del 
neoliberalisme salvatge que cerca la massificació homogeneitzadora de la 
humanitat per a estandarditzar els productes i obtenir més lucre amb menys 
cost. També simplifica la feina política (?) i la redueix a l´aplicació d´inexorables 
lleis deterministes de la física newtoniana. 
 
 Una altra objecció comú contra l´afirmació del deure universal a la  
independència és la falsa convicció de la necessitat ineludible de la 
interdependència en el dens i integrat món actual. Qui pensa així reintrodueix la 
dependència per la porta del darrere de la nostra societat. Certament hi ha 
interdependència, però és vera dependència antidemocràctica, pura ofensa a la 
dignitat de les comunitats humanes. Cada comunitat cal que sigui verament 
independent en les seves decisions. I a partir d´aquí, des de la seva existència 
independent radical pot i deu pactar i consensuar col·laboracions lliures. En un 
món tan interrelacionat, allò que cal no són les interdependències dels 
imperialistes, ans estretes col·laboracions lliures a tots els nivells. És manipulat 
aquell que és instrumentalitzat sense el seu consentiment. Qui consent 
lliurement no és manipulat, simplement col·labora, que quedi clar, dins de la 
més estricta independència. 
 
 Perquè independència vol dir dues coses: no deixar-se manipular (cosa 
que agrada a molts) i col·laborar a tots els nivells (cosa que no agrada a molts). 
L´oblit de la dimensió col·lectiva i comunitària de la independència pot fer a 
l´anarquisme convertir-se en liberalisme individualista. Caldrà, doncs, esmenar 
el liberal: “Fes allò que vulguis” amb la correcció llibertària de bona llei: “Però 
d´acord amb els altres en allò que els afecti”. 
 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 26.3.2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102

LA FAL·LÀCIA AMAGADA EN EL REFERÈNDUM D´AUTODETERMINACIÓ 

 
 

 És, el referèndum d´autodeterminació, una pràctica acceptada 
comunament, com a eina d´accés o no a la independència d´una nació 
respecte a una altra que la tutela o la domina. 
 Es podria construir una teoria crítica sobre aquest tema, però ací 
treballaré amb exemples concrets i l´intel·ligent lector ja farà la feina de 
generalitzar-los. 
 Suposem que Espanya, després de tantes pressions seculars, cedeix i 
convoca per als Països Catalans l´esperat referèndum d´autodeterminació. Si 
el convoca Espanya, si més no, és heterodeterminada i heterodeterminant la 
convocatòria, com també els termes de la pregunta, l´àmbit preguntat, les 
condicions tècniques de la consulta, el moment, les condicions 
comunicacionals, de seguretat, de presència de coaccions, militars, 
econòmiques, culturals, religioses, etc. No és pas petit el pes de l´alteritat 
(“hetero-”) del procés. Encara hi ha més. Si es tracta en igualtat d´evaluació de 
resultats els que voten independència dels PPCC, els que no voten o voten en 
blanc i els que voten Espanya, també s´incorre en fal·làcia puix es barregen 
autodeterminació, no determinació i heterodeterminació. 
 Aquest és un aspecte molt important i difícil de veure quan hom és 
presoner de la ideologia dominant. A un noi arribat a la majoria d´edat no li 
consulten els pares si vol o no vol emancipar-se. La consulta electoral no és 
prèvia a la majoria d´edat. És un dret i un deure quan ja s´és madur (populus 
públicus, dret i deure d´incidir en la vida pública). Ésser madur, emancipat o 
independent no és cosa de consulta, votació o referèndum sinó viceversa. 
Gandhi a l´Índia no tolerà cap referèndum d´autodeterminació convocat per 
Anglaterra, l´imperialisme allí present. Tampoc Patrici Lumumba el tolerà als 
belgues dominadors del Congo (Zaire), malgrat que la resistència a no votar 
costà vides humanes als congolesos. 
 
 Als PPCC s´autodeterminen només aquells habitants que els volen com 
a nació lliure i responsable, doncs independent. Aquells habitants que s´en 
desentenen culpablement, innocentment, enganyats, atrafegats per necessitats 
de la vida immediata, etc., no es determinen. Compten només a efectes de 
drets humans no nacionals. Els que voten Espanya, per les raons que siguin, 
tampoc compten perquè s´heterodeterminen. Volen antidemocràticament que 
Espanya domini els PPCC. Si volem Espanya ho hem d´autodeterminar des de 
la independència dels PPCC. Ells volen PPCC amb la condició prèvia de la 
existència d´Espanya. Els PPCC des d´Espanya. Heterodeterminació dels 
PPCC. Infantilisme, provincianisme. Qui no hi és no es pot autodeterminar. La 
determinació “de baixada” és dependència. En aquest cas, nacionalisme 
espanyolista. 
 Dit això, cal dir la mateixa cosa i amb la mateixa contundència als 
independentistes “clàssics” de la nació catalana o de qualsevol altra nació. Si 
es postula la nació directament, s´està imposant la nació al País, a la Regió, a 
la Comarca, al Municipi, al Barri, a la Llar, a la persona individual. S´aplica un 
concepte essencialista de la nació catalana, com abans els espanyolistes feien 
amb la seva nació espanyola, superestructural, teulada d´un espai interior buit 
d´autodeterminació i, abans, d´existència independent de totes les comunitats 
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humanes més petites que la nació i, en darrer terme, de la persona individual. 
La nació, en aquest cas, la catalana heterodetermina las comunitats menors 
incloses en elles. 
 Els antropòlegs avisen que el terme de nació, aplicable a tots els éssers 
vivents i el terme ètnia (etos [costum] + genos [nació]), aplicable als éssers 
humans, en sentit rigorós tant val per a la nació, en el sentit actual 
sociolingüístic, com per a qualsevol de les comunitats menors esmentades. 
Una llar de convivència, una comunitat de veïns ja són unes petites nacions i 
cadascuna en el seu nivell té la seva “essència”, la seva identitat, les seves 
responsabilitat i llibertat sobiranes. I més. Primer les més baixes, amb dret a no 
participar en les més altes, de baix a dalt, democràticament. Això sí: si les mes 
baixes no volen participar en les més altes – per exemple, un barri no vol 
participar en la nació – haurà d´atenir-se a les conseqüències. Aquestes 
comunitats abstencionistes queden excloses en la formació de consens sobre 
temes que siguin decidibles per comunitats superiors. 
 El “privilegi” sempre és de les comunitats inferiors, però no d´aquelles 
comunitats inferiors que es tanquin en llur localisme. L´ideal democràtic és la 
construcció de tot consentiment de baix a dalt, però qui, d´altra banda, no es 
corresponsabilitza de tot l´edifici comunitari, no patirà les conseqüències no 
desitjades de les decisions conjuntes adoptades pels corresponsables, però 
tampoc podrà beneficiar-se de les favorables. Deia St. Agustí: “Adam és Adam i 
tot el gènere humà”. 
 
 
 
  Lluís M. Xirinacs, 31.3.2000 
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GLOBALITAT 

 
 
 A les antípodes del fenomen mundial anomenat “globalització” –
massificador, uniformista, homogeneitzador– la fundació RANDA proposa 
universalment l´ús d´un model mental global on cada element, cada part, cada 
relació és singular, idèntica i fidel a si mateixa i on tots ells són integrats en 
estricta igualtat de tracte en el conjunt global, talment que formen una 
constel·lació d´estrelles iguals en drets i singulars en qualitat. La comunitat en 
la diversitat. De la disciplina que tracta aquest tema se´n pot dir Globalística.  
 Emmarcada en la fundació RANDA hi ha una secció d´acció anomenada 
“Germanies”, on, durant un temps, s´ha treballat un nou model de societat 
globalitzada –en el sentit suara esmentat– apta per a qualsevol país del món. 
La campanya “Jo també em planto”, encetada l´u de gener del 2000 és l´inici de 
la realització pràctica d´aquests estudis en la nació catalana. Aquesta 
campanya ja no pertany a la fundació. És plenament autònoma. Però s´inspira, 
a l´arrencada, en els principis treballats en el si de la fundació sota l´epígraf 
“Comunitat humana”. 
 L´assemblea d´assemblees pertany a la trama bàsica de la societat. És 
la forma pura de la sobirania independent del poble autoorganitzat. Els 
continguts poden ser molt diversos. L´assemblea és una i la mateixa per a tots. 
És el camp on es podran confrontar dialècticament les diferents tendències. Els 
equips que hi jugaran són molts, variats, plurals, però el camp és u i 
estrictament neutre, equilibrat, imparcial. 
 Ara faré una afirmació polèmica. Considerem els col·lectius de 
l´esquerra política (o de la dreta, és igual). No poden pretendre manar en 
exclusiva. No poden pretendre excloure la dreta o altres formacions. El poble 
és plural. En un temps manaran més uns i en un altre temps uns altres. 
Desqualificar radicalment l´adversari i autojustificar-se radicalment és convertir 
el contingut social i polític en forma pura de sobirania: tirania, despotisme. Tota 
tendència pot ser útil si col·labora amb les altres tendències existents en la 
societat. Fins els feixistes poden aportar ajuda original seva a la comunitat si no 
pretenen esdevenir partit únic.  
 La condició per a fer això possible és aprendre a globalitzar com a acte 
paral·lel i complementari al d´exercir la diferència. No hi som avesats. Cada 
persona, cada grup o col·lectiu social són alhora singulars i humans. Com a 
singulars es diferencien dels altres i fins i tot es confronten dialècticament. 
Aquest egoisme esmerçat en la defensa de la pròpia identitat és perfectament 
legítim. Tanmateix és ineludible –i se sol oblidar– el dret i el deure 
d´agermanar-se amb els que competeixen amb la nostra identitat. No estem 
entrenats en compaginar competència i col·laboració. Són dues dimensions 
oposades. Un exemple: obediència de partit i obediència a la pròpia comunitat 
territorial. Poden convenir al meu partit decisions que no convenen, per 
exemple, al meu barri. I es farà difícil servir aquests dos senyors en determinats 
moments. Caldran passarel·les, transaccions, negociacions, pactes. Ara, la 
nostra societat disposa d´una determinada estructura jurídico-política que 
beneficia sistemàticament les identitats especials, ideològiques i polítiques, que 
es mouen en perpetu conflicte, mentre que és marginada la recerca 
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consensuada i pactada de decisions que afecten a la comunitat humana en 
general. Els partits separen (“parteixen”), les assembles uneixen (“ensamblen”). 
Sorprèn aquesta tendència quan sembla que els interessos generals haurien 
de prevaler sobre als interessos particulars. 
 Globalitzar, prendre decisions conjuntes parant esment en els interessos 
dels altres que no coincideixen amb els nostres, és un art bellíssim, integrador, 
intel·ligent, però difícil. En la nostra tradició occidental som educats segons un 
esperit analític: la part abans que el tot. No cal oblidar aquesta manera de 
procedir. Però cal complementar-la amb la via contrària: servir el tot abans que 
la part. Abans l´interès públic que l´interès privat. 
 Quan les persones són educades seguint un model global suficientment 
ampli i ben conjugat, no es divideixen ni s´enfronten tant. Un bon model filosòfic 
global, obert i rigorós, provisional però pactat entre tots i adaptat a la realitat és 
una bona teràpia individual per a superar contradiccions internes i una bona 
teràpia social per a evitar guerres i violències. Sense renunciar a allò que hom 
creu, cal captar i processar les creences i conviccions dels altres en llur 
especificitat, així com tractar de construir un camp teòric i pràctic suficientment 
ampli com per a què tothom pugui fer el seu joc sense marginar el joc dels 
altres. 
 I en el dia a dia de les assemblees, cal aprendre a escoltar, a entendre 
de veritat la part de veritat de l´altre, a engarçar-la amb la nostra part de veritat 
per atènyer una veritat superior, ni seva ni meva, sinó nostra, fruit madur del 
nostre diàleg. Cal evitar doncs l´oposició frontal reactiva i saber construir una 
complementarietat circular retroactiva que permeti l´aparició d´un equilibri 
dinàmic superior. Cal anar a l´assemblea a agermanar-se amb un germà no 
triat per mi, que és com és, i amb el qual estic condemnat a entendre´m. 
Aquesta poc coneguda voluntat integradora és la nova clau que evitarà 
revolucions de contradicció i farà pas a la revolució de síntesi de contraris: la 
nova germanor. 
 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 3.4.2000 
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ESTIMAT MINISTRE DE DEFENSA D´ESPANYA

El dia 24 de gener de 1939, jo de set anys, m´estava en un pis alt del carrer
Muntaner de Barcelona, més amunt de Travessera. El Pare, presoner dels “rojos”,
en parador desconegut. Afusellat? La mare plorant. A les nou del matí algú
cridava: “Mireu, els tancs llueixen al sol tot baixant per la carretera de
Vallvidrera!”. En efecte els vaig veure lluir. A les tres de la tarda, els darrers
milicians, esperitats, els veia fugir per carrerons, entre Muntaner i Diagonal. Fins
abandonaven l´arma en els portals per fer-se escàpols més de pressa.

“Baixeu les persianes” deia la Mare, “podrien disparar-nos”. Entre llistó i llistó de
persiana sotjàvem, cinc fills, el carrer amb els ulls rodons. Durant un quart d´hora
planaren el silenci i la buidor més absoluts. Després, una riuada de militars
franquistes desordenats començà a omplir, de banda a banda, la Diagonal, tot
baixant de Pedralbes.

Els meus amics, més grans que jo, hem deien temps després “l´únic quart d´hora
de llibertat de Catalunya, des de 1714”. Molt més tard, però ja en aquests temps
en què el Partit popular espanyol s´omple la boca amb la frase “Nosotros los
democràtas”, m´he cansat de sentir en les nostres manifestacions l´eslògan: “Fora
les forces d´ocupació!”.

Avui, 27 de maig de 2000, han volgut tornar a fer una demostració pública de
l´argument inhumà de la coacció a Barcelona, la ciutat més populosa dels Països
Catalans. L´alcalde Clos ha arribat a dir que ho trobava tan adient: “Són el nostre
exèrcit”. La Generalitat de Catalunya ho accepta: “És un exèrcit en missions de pau
a Bòsnia i Kosovo”. Molt més nobles, vosaltres de fet ens dieu: “No. No us
enganyeu. El nostre exèrcit és per fer mal. I si no, veieu les fotografies, fins ara
secretes dels impactes de les nostres bombes en ports i instal·lacions de Kosovo”.
Ressò d´aquelles memorables paraules d´antany de Garicano Goñi: “Les armes
són per fer-les servir”. Arreu del món. Russos, americans, europeus, tercer món.
També en aquest sentit ho diu més clar Clos que la Generalitat.
Que jo sàpiga, només Costa Rica és mancada d´exèrcit i, encara, té policia i els
Estats Units garanteixen la seva seguretat. La desmilitarització absoluta és lluny en
l´horitzó de la humanitat. Gandhi, Lurumba i pocs altres menaren un procés
d´alliberament vers la independència amb èxit, sense armes. Però fins i tot
aquests és veieren depassats pels violents a l´hora de mantenir-la. És molt
interessant l´esforç complex desenvolupat per Gandhi en vista a governar l´Índia
sense coacció institucional. No he llegit cap estudi a fons en aquest sentit però sé
que hi ha bon material i que Gandhi es veia en cor de governar els seus país
immens d´aquesta faisó. El màxim que fins a vull s´ha aconseguit és dur a terme
campanyes limitades per la via de la no violència. Alguns argumenten doncs, que
és una via feble, sense eficàcia.
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Una anècdota. Quan en les primeres eleccions a Corts espanyoles, vaig sortir 
senador per Barcelona, en una intervenció meva a l´hemicicle vaig adreçarme 
al ministre de defensa, aleshores, si no recordo malament, encara militar, i li 
vaig preguntar: “Oi que el militars espanyols no són feliços embriagant-se en 
banys de sang?”. Seguiren murmuris. “Doncss, perquè Defensa només s´enfoca 
segons la via violenta?. Tants i tants diners esmerçats en la cultura de la 
guerra!. Perquè no és dedica la meitat del pressupost de la guerra a la cultura 
de la defensa no violenta?. Hi ha temes a estudiar i a practicar. Al costat de les 
defenses militars, “aixrams” gandhians de preparació a la defensa civil no 
violenta. “Rigueren molt els militars, senadors nomenats a dit pel rei. Si sense 
mitjans s´han aconseguit objectius tan espectaculars com la independència de 
l´Índia, del Congo-Zaire, la llei d´igualtat de drets dels negres americans, l´atur 
de la instal·lació de caps nuclears de la OTAN a Alemanya, la desaparició del 
servei militar obligatori a Espanya, etc. Que  no s´obtindria amb alguna 
engruna del pressupost militar dels estats del món?. 
 
Però deixem de banda el tema de l´antimilitarisme i de la no violència absoluts. 
I, abans de tancar, deixeume dir que la provocació militar d´enguany no és feta 
per frenar l´antimilitarisme. Apunta a  un altre tema: impedir la liquidació 
definitiva dels imperialismes europeus heretats del passat. Europa s´està 
construint sense destruir l´actitud imperialista ancestral d´alguns dels seus 
membres. Aquests estan involucrant Europa en les seves terribles agressions 
del passat, Espanya, França, Anglaterra, Turquia... Castella annexiona Galícia a 
l´inici del s.XII i Nafarroa al XV. L´Emperador reconquerí per les armes Castella 
(Villalar) al segle XV. Aleshores ho intentà també amb èxit a bona part 
d´Amèrica, part d´Àfrica, part d´Oceania i part d´Europa. 
Fracassà parcialment en els primers intents de dominar els Països Catalans 
(Germanies). Al segle següent la nova Castella centralista és cruspí l ´Aragó, al 
XVIII els Països Catalans i al XIX Guipúscoa, Alaba i Bizkaia. Després ha anat 
perdent peça a peça tot el seu aixovar excepte els territoris peninsulars. Amb 
els desastres de Cuba i Filipines, Espanya volgué considerar, com a data 
infausta, l´any 1898. Li restava encara el nord de Marroc, el Sàhara Occidental, 
Ifni, Guinea equatorial, Ceuta i Melilla a l´Àfrica. I totes les terres dominades de 
la península i Illes adjacents. Amb aquestes darreres possessions ha entrat a 
Europa, l´Europa dels imperialismes rancis, en fase terminal, potser la més 
perillosa. 
 
Si algú en dubtava, parem esment en la rara unanimitat dels polítics en afirmar 
que si la transició espanyola es feu amb excessives concessions als 
exfranquistes, fou per mor del “soroll (de fons) de sabres” a les casernes i 
estaments militars. Darrerament Serra, l´anterior ministre de Defensa del PP, 
va amenaçar sense embuts de posar al carrer els tancs, com un Milà del Bosch 
qualsevol, si veia amenaçada “la sagrada unitat de la pàtria”. 
El dia 27 de maig els posen als carrers de Barcelona. Es tracta només 
d´ensenyar les urpes, no d´usar-les. No els cal. Si se sentissin segurs en 
aquesta ocupació permanent forçada ni els caldria ensenyar les urpes. 
Ensenyar-les ja indica certa feblesa. 
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Els Països Catalans tornem a exigir la independència. Això els atemoreix i 
ensenyen les urpes. Hi són. Hi eren. No ens escandalitzem de que ensenyin les 
urpes. Cal denunciar que les tenen, no que  les ensenyen. Són forces 
d´ocupació. Som colònia seva. Conquerits (1714) i reconquerits (1939), com 
diuen ells “amb grans esforços”. No posen els tancs al carrer per usar-los 
perquè no els cal, ni al País Basc malgrat la dura contestació allà existent. Però 
els posaran quan temin l´eficàcia de la nostra força. Ni que sigui no violenta. 
No cal protestar moguts reactivament per una parada militar. Cal l´acció 
d´organitzar-se per prendre la indepedència que ens és deguda en el concert 
fraternal d´una Europa de les nacions. 
 
 
 
Lluís Ma. Xirinacs. 
Barcelona, 14 de maig del 2000.  
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ÀLGEBRA D´ASSEMBLEES COMUNITÀRIES 
 
 
1) La persona individual, com a tal, només, si vol, és directament responsable 

en l´assamblea de llar. Els components superiors o representants, sempre, 
només són responsables de les persones col.lectives del nivell immediat 
inferior. 

 
 
2) Cada persona individual que pugui i vulgui, si és triada per l´assamblea 

respectiva, anirà ascendint gradualment en responsabilitats de comunitats 
cada vegada més amples. 

 
 
3) Hi haurà persones individuals o col.lectives (aquestes, amb les seves 

persones corresponents de grau inferior) que: 
 

a) No podran o no voldran participar en les responsabilitats del seu nivell. 
Cal respectar-les i atendre-les en tots els seus drets (humans) 
individuals. Serà bo, tanmateix, en successius intents tornar a invitar-les, 
mantenir-les informades, obtenir una reconsideració de llur actitud. 
Podran fruir de tots els avantatges del seu col.lectiu i seran obligats en 
tots els aspectes d´interés comú indefugible si el consens de la 
respectiva assemblea així ho permet. 

 
b) Només podran o voldran participar en el nivell propi. A més dels drets 

individuals gaudiran de la corresponsabilitat en el propi nivell. 
 

c) Només podran o voldran participar fins a determinat nivell. Gaudiran, 
doncs, de la corresponsabilitat fins a aquell nivell. 

 
d) Podran i voldran participar a qualsevol nivell. Gaudiran, doncs, de la 

corresponsabilitat plena. 
 
 
4) En la gestió de cada assemblea hi podran participar 3b, 3c i 3d. 
 
 
5) La piràmide de les assemblees va sempre de baix a dalt (principi de 

subsidiarietat). Altrament es tracta de grups de suport provisionals. 
 
 
6) Cap assemblea de qualsevol nivell no podrà donar més de dos 

representants seus en nivells superiors. (2/~6:33,33%, calen com a màxim: 
23,85%). 

 
 
7) Les assemblees, si són de components nombrosos, cal subdividir-les tot 

intercalant noves assemblees intermitges en el nivell immediatament 
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inferior. Cal pendre cura per tal que les noves subdivisions responguin a 
criteris de tradició, de bona comunicació, d´urbanisme, d´ecologia, de 
racionalitat, de gust col.lectiu. no és un inconvenient que les diferents 
subpiràmides tinguin algunes més nivells que les altres. 

 
 
8) Les assemblees seran qualificades de: 
 

a) Deficients (D) si hi participen fins a la meitat dels components possibles 
(3 b-d), segons la corresponent divisió territorial. 

 
b) Normals (N) si els components responsables (3 b-d) sobrepassen la 

meitat dels possibles. 
 

c) plenes (P) si els participants són tots els components possibles. 
 
 
9) Seran assemblees poc fundades les que tinguin molt deficients les seves 

assemblees inferiors. I seran infundades, preassemblees o, simplement 
grups de suport provisional, les que no arribin al nivell inferior individual 
sense solució de continuïtat de les assemblees intermitges. 

 
 
10) En cada nivell l´assemblea respectarà: 

a) La igualtat de drets de cada component (qualitat). 
 

b) La desigualtat de pes i, per tant, de necessitat de recursos proporcionals 
al pes (7) de les representacions que lo donin suport. 

 
 
11) Els càrrecs en l´assamblea seran rotatius i duraran sis mesos. Seran els 

següents: 
 

a) Presidències: responsabilitat de l´assemblea, coordinació dels debats en 
vista a arribar a consens-contracte. 

 
b) Representació: al nivell n+1: corresponsable d´expansió d´aquell nivell. 

 
c) Interior: responsable de la bona harmonia i de l´expansió al propi nivell i 

als inferiors corresponents. 
 

d) Economia: responsable de la bossa comunitària de la comunitat i de 
l´assemblea del propi nivell. 

 
e) Secretaria: actes de les sessions de l´assemblea, administració i 

confecció i permanent actualizació del cadastre d´immobles i del cens 
humanitari del propi nivell. 
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f) Serveis: relacions extracomunitàries, sectorials, transversals amb 
l´economia, l´ecologia, l´ecumene, la política legistaliva, la política 
executiva, la justícia i el testimoniatge. 

 
12) Cal que les assemblees siguin: 
 

a) Finançades per la plusvàlua que genera l´economia. 
 

b) Configurades segons les exigències de l´ecologia. 
 

c) Animades per la comunió dels compromesos de l´ecumene. 
 

d) Constitucionalitzades i legalitzades pels polítics del legislatiu. 
 

e) Obeïdes i les seves decisions executades pels polítics de l ´exectiu. 
 

f) Jutjades i sancionades pels juristes del dret. 
 

g) Inspirades pels testimonis vivents passats i presents. 
 
 
 
13) Una assemblea, tot i que sigui poc fundada (a), podrà ser formalment 

constituïda, si es compromet a reforçar el seu funcionament, quan: 
 

a) En totes les seves branques inferiors no hi ha solució de continuïtat fins 
a la base individual (no hi ha individus “aeris”). 

 
b) Estigui disposada a assumir la plenitud de les llibertats i responsabilitats 

de tota la conjunta comunitat corresponent. 
 
 
 
 
 

Lluís Mª Xirinacs, Barcelona 20.5.2000 
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ESTIMAT POBLE MEU. 
 
 
 El dia vint-i.quatre de maig, en roda de premsa a la mateixa plaça de St. 
Jaume de Barcelona, vaig fer pública la meva decisió d’abandonar la meva 
estada continuada a la Plaça per les raons que a continuació esmento. 

“Havia fet un pacte amb el meu poble. Des de l’u de gener fins al 14 
d’abril de l’any 2000, 105 dies ininterromputs, festius inclosos, dotze hores 
diàries de les més inclements de l’any, he estat presoner voluntari a la Plaça de 
St. Jaume de Barcelona. M’he plantat amb la plena convicció de fer durar el 
meu testimoniatge fins que existís una vera Assemblea d’assemblees, ben 
articulada, forta i fornida, digne de representar, a tot efecte, la voluntat sobirana 
de les persones que viuen en els Països Catalans i, per consegüent, amb els 
requisits indispensables per generar el màxim grau d’independència.  

“Tanmateix, el meu estat de salut s’ha manifestat molt més delicat del que jo 
creia. Les forces m’han fallat. M’he equivocat. He sobrevalorat les meves forces 
i. evidentment, la gesta no ha sortit tan rodona com desitjava. Després de la 
crisi nefrítica i la pèrdua de quinze quilos, qualsevol situació de tensió em posa 
a les portes de la fibril·lació auricular del meu cor malalt. Fins i tot la dosi 
màxima del medicament no millora substancialment la seva alarmant pèrdua de 
salut. Aquesta és, doncs, l’única raó per la qual m’he vist obligat a abandonar 
definitivament la meva plantada a la Plaça de St. Jaume. Queda palès que les 
circumstàncies m’obliguen a portar una vida molt més tranquil·la. El sentit comú 
també m’indica que haig de canviar la torxa de mà, i perseverar tanmateix fidel 
al pacte que he fet amb el meu poble, fins que el cos digui prou. Ara, però, em 
cal aprendre a no malbaratar energies i a no forçar límits extrems sense una 
raó suficient. Opto, doncs, per abandonar la meva estada a la Plaça. 

“Sortosament, el balanç apareix positiu: L’acollida mediàtica del meu gest 
ha estat respectuosa i intel·ligent. El missatge, no gens  fàcil ni usual, s’ha 
transmès prou fidelment. Gràcies! La recepció del missatge per part de la gent 
més socialment sensibilitzada, ha estat bona. Són molt nombrosos els qui s’han 
adherit de manera espontània individual i col·lectiva. S’han inscrit persones de 
totes les edats, condicions, dedicació i ubicació d’arreu dels PP.CC.  Gràcies! 
La ràpida organització inicial dels grups de suport preparatoris de les 
assemblees ha estat eixamplada per la generosa col·laboració vinguda de 
diferents indrets dels PP.CC., especialment de grups socials, culturals i polítics 
ben diversos. Gràcies! S’ha aconseguit la constitució d’una Mesa nacional de 
grups de suport a l’Assemblea dels PP.CC., el 12 de febrer a la ciutat de Reus.  
Gràcies! S’ha procedit a l’elecció d’una Permanent de la Mesa nacional, el 9 de 
març, en la segona reunió de la Mesa, a la ciutat de Girona. Gràcies! Durant el 
mes de la meva crisi de salut, de mig abril a mig maig, el moviment ni s’ha 
aturat ni s’ha alentit, ans s’ha accelerat. Gràcies! Finalment, cal ben dir que tot 
plegat funciona molt millor del que cabia esperar.  

“Està clar: convé que jo afluixi en el terreny més dur i que el moviment creixi 
lliure fins a vessar per damunt de la meva tossuderia puntual. Doncs, m’integro 
com un català més a les tasques bàsiques del moviment. No renuncio a res. El 
fet que em senti obligat a abandonar la “Plaça”, només s’ha d’interpretar com si 
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la salut em volgués estalviar una batalleta. Així mateix, no rectifico res del que 
demanava al meu poble en el manifest de l’u de gener. L’acció del poble no 
s’atura. Continua endavant. Només passo a l’acció d’una manera diferent, en 
vistes a una millor eficàcia, d’acord amb les meves forces. Em reitero en la 
meva dedicació i el meu amor sincer a favor del desheretats de la nostra 
penosa societat, per damunt d’altres consideracions d’aspecte polític del 
missatge. 

“La confiança de tantes persones obliga; i m’obliga a afirmar que estic segur 
que el primer acte d’independència exigeix alliberar-nos de la por i solidaritzar-
nos. La primera independència és superar la dependència de la misèria 
humana en què ens volen fer caure. Les assemblees populars, a desgrat dels 
seus inconvenients, són l’única instància jurídica indicada per exercir 
plenament el deure de respectar-nos. Doncs, el deure de governar-nos. I, 
sobretot, insisteixo dient que l’assemblea és el lloc precís on es mesura i es 
dóna compte del nostre esperit creatiu, solidari, conciliador i lliure. A tots els 
visitants i acompanyants que se m’han acostat, o que ho han intentat, els 
demano que s’integrin als grups de suport i facin un exercici real d’amor envers 
la nostra Terra i la nostra gent, tot aportant les millores que calguin allà on 
cadascú se senti més competent. L’escalf i la dedicació que m’heu reservat és 
exemplar. El meu esforç ha estat recompensat.  

“Finalment, guardo les millors pensades de vera gratitud per aquest 
entranyable “poble petit” que se m’ha atansat per compartir fred i patiment, i 
m’ha escalfat el cor. Les seves paraules i els seus ulls m’han reconfortat 
pregonament. Encara hi ha amor. Estic amb vosaltres. Moltes gràcies! Allò que 
fa créixer el meu poble em fa feliç, i em fa fort”. 

 Aquesta declaració es refereix únicament a la meva persona. La 
resposta del poble conscient no s’atura. Creix. La vigília de la desfilada de les 
Forces Armades espanyoles, a les vuit del vespre, el nostre moviment convocà 
una cadena humana a la Plaça en protesta contra aquella provocativa 
ostentació de la violència d’Estat. No hi vaig poder assistir. La salut no m’ho 
permetia. Els que hi foren en restaren fondament colpits. Es formaren tres 
rotllanes concèntriques al llarg i a l’ample de tota la plaça. Es servaren 
rigorosament deu llargs minuts de silenci. D’aquesta gesta els mitjans no se’n 
feren cap ressò. Altres coses més minses foren recollides a la premsa. Ara el 
moviment rutlla sense cap dependència respecte al meu gest. Com ha de ser! 
Jo hi participaré en la mesura en què la salut m’ho permeti. Aquest estiu hi 
haurà presència destacada del moviment a la Universitat catalana d’Estiu de 
Prada de Conflent. I per a la tardor s’està dissenyant, a part dels projectes 
d’extensió, una idea de perllongar col·lectivament un testimoniatge que havia 
començat individualment, tan necessari per interpel·lar tantes consciències 
adormides o desinformades en una societat majoritàriament poc solidària.  
 

Lluís M. Xirinacs. Barcelona 
    24 de maig de 2000 
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ESTIMAT PRESIDENT DE LA F.A.V. DE BARCELONA 
 

 
 

 Personalment, Andrés Noya, no tinc el gust de conèixer-te. 
Però, després de llegir una entrevista, que et va fer en aquest 
mateix diari en Quim Aranda, sempre tan cruelment incisiu, m’han 
posseït les ganes d’adreçar-te una carta oberta. Psicològicament ja 
m’havia predisposat en aquest mateix sentit la notícia anterior de la 
formació del Fòrum Veïnal Barceloní que aplega al voltant de 200 
entitats per oposar-se a la política urbanística de l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Barcelona. És admirable que en un ambient, 
intencionadament fomentat, de ferotge individualista consumista, es 
puguin reunir tantes forces socials en una acció mancomunada al 
servei del poble d’aquesta nostra ciutat tan encisera de portes 
enfora i tan trossejada i gairebé esmicolada de portes endins. 
 La reflexió, que em susciten les teves declaracions, potser es 
podria resumir en aquest eslògan: “A la recerca del subjecte social”. 
En comptes de “Barcelona posa’t guapa”, “Barcelona planta’t i 
posa’t a caminar”. L’estructuralisme i el materialisme vigents han 
arribat a posar en dubte l’existència del subjecte o de la persona 
individual. Sembla com si només fóssim homes-objecte, 
manipulables a cor que vols des de fora mitjançant imperatius o 
imatges mediàtics, ordenances o lleis polítiques, tècniques 
genètiques o pastilles químiques. Si això passa amb l’individu, ¿que 
no passarà amb els col·lectius? Si en l’individu no es reconeix una 
realitat sui generis, distinta de la substància corporal, seu de 
llibertats i de responsabilitats, ¿com es reconeixerà que la societat, 
a part de tenir un “cos” comptable, mesurable i legislable, també té 
una personalitat, una font de llibertats i responsabilitats col·lectives? 
S’intenta esborrar l’autoconsciència social. Col·lectivament som un 
mer muntatge, més o menys encertat i funcional, fet de 
pressupostos, administracions, programes i obres públiques. 
Talment un cotxe, que es construeix a fàbrica, no es genera. I es 
repara en el taller. No es regenera. Certament, aquesta feina de 
muntar, estructurar i reestructurar el cos social és feina ineludible, 
ben pròpia de l’Ajuntament de la nostra comunitat municipal. Però, 
la mentalitat predominantment industrial vigent veu el cos individual 
i el cos social com unes grans màquines. I ho són. Però són més 
que això. En una màquina mana el professional, el conductor, el cap 
de taller, l’enginyer, el metge, l’Ajuntament. Però en un ésser vivent 
mana el subjecte, el jo, la persona individual o col·lectiva. 
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 Aquí volia arribar. Patim una confusió lamentable que ens 
mata col·lectivament. Qui mana en un cotxe no és el mecànic, ni 
l’enginyer. És l’amo o el conductor. Qui mana en darrera instància 
en un municipi no és l’Ajuntament, tot i que sembli estrany. ¿Qui és, 
doncs? L’amo, la persona col·lectiva, el subjecte social. I, qui és? 
No hi és. És mort. L’han matat. No el deixen viure. L’Ajuntament 
representa el poble, no el substitueix ni el suplanta. L’administració 
municipal té cura del bon funcionament  de la comunitat, no la 
dirigeix.  
 El subjecte social de la comunitat municipal és el poble, arrel 
de tot poder de tota sobirania, de tota autonomia, autogovern o 
autodeterminació, capaç de decidir i de responsabilitzar-se de les 
seves decisions; capaç de ben informar-se, de ben triar, de fer-se 
obeir per les autoritats democràtiques, que vol dir, obedients a la 
voluntat del poble. A tal fi cal una assemblea municipal, lloc natural 
de la recollida de la informació pública, de l’exercici del debat públic, 
de la formació de la opinió pública, de la tria de les decisions 
públiques i de l’energia per a què aquestes decisions siguin 
definides jurídicament i executades governativament i 
administrativa. Si no hi ha això no tenim subjecte social, tenim una 
massa amorfa plebea impersonal i manipulable. 
 Tots aquests drets i deures col·lectius, que no neguen els 
drets i deures individuals, però que els superen, neixen d’una 
condició que es podria anomenar de troncalitat. No qualsevol 
col·lectiu té aquesta sobirania plena sobre la comunitat municipal. 
Només la té aquell col·lectiu que assumeix la totalitat de les 
responsabilitat de la comunitat municipal. No la societat filatèlica, no 
els okupes, no els amics de la llengua catalana. Sí l’assemblea 
municipal oberta a tots els residents, vinguin d’on vinguin, que volen 
primàriament el bé del municipi i tancada a aquells que supediten 
aquest bé a béns aliens.  
 Allò que més s’assembla a l’assemblea de Barcelona és la 
FAVB que tu presideixes amb tant de braó i constància. Les 
associacions de veïns, amb totes les seves dificultats, amb les mil 
agressions patides al llarg del tres o quatre o més decennis de la 
seva existència, malden per vetllar per tot allò concernent a la vida 
dels barris. La federació té una altra qualitat. No és massiva. No és 
una representació d’individus solitaris engrunats. Un milió i mig! Ans 
una representació de barris, que a llur torn hauria de representar 
carrers, cases, etc. En el temps del final del franquisme sorgiren 
com a assemblees, tot i que amb actuacions semiclandestines, que 
s’integraren, en bona part, lliurement a l’Assemblea del Principat de 
Catalunya. Després la democràcia liberal desfeu aquella necessària 
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i essencial assemblea, amb la raó de què ja teníem ajuntaments 
democràticament elegits, i marginà les associacions de veïns fins a 
reduir-les a mers “grups de reivindicacions ciutadanes” que 
incòrdien l’autoritat municipal o de barri. 
 Para atenció, si et plau, al que vull dir-te. Potser vull dir massa 
en l’estret marge d’un article de diari. És un mal de tot el món 
democràtic. Demos és “poble” i cratos és “força”. La legitimitat de 
l’autoritat derivada de les consultes electorals és bona però no és 
suficient. Són només consultes del sector oficial al sector privat. El 
sector públic, avui esclafat, és tota una altra cosa. És la voluntat 
col·lectiva del subjecte social. No la voluntat privada dels subjectes 
individuals en suma aritmètica. És quelcom de molt més difícil i 
seriós. Aquesta voluntat col·lectiva s’ha d’anar fent laboriosament, 
per consens cordial i amb contracte articulat, com he esmentat 
abans, mitjançant una assemblea d’assemblees menors fins a 
arribar a l’assemblea de llar, on es cuinin l’opinió i les decisions 
públiques en debat obert i verament democràtic. 
 Ara, en els països dits democràtics, tothom es queixa de falta 
de participació ciutadana, d’absentisme electoral, de l’endogàmia 
dels polítics, del despotisme il·lustrat (?) vigent. Sense negar la via 
de la consulta electoral individualitzada, inventada per la Il·lustració, 
cal dotar a la societat d’un nou mecanisme en feed-back, de baix a 
dalt per reforçar aquesta via en front de l’autoritarisme encobert que 
priva per causa del reforçament vigent actualment de la via política 
de dalt a baix. 
 Amic, m’acomiado bo i repetint: “Poble de Barcelona, planta’t i 
posa’t a caminar”. Madura. Eleva la teva condició reactiva del qui es 
queixa, la condició secundària del que participa, i assumeix la teva 
majoria d’edat. Ets el protagonista. Les autoritats, elegides i 
pagades per tots, legislaran allò que tu els demanis que legislin i 
manaran allò que tu els manis que manin. Coratge! 
 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 7.6.2000 
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ASSEMBLEA DE LLAR 

 
 

Una persona individual madura és independent: és idealista, és pràctica, 
és lluitadora, és pacífica, és sana, és emprenedora, és lliure, és responsable. 
Sap estar i viure sola. Es manté sobre els seus peus. L´emancipació del jove 
no és només un dret, és també un deure. Aquests joves que es mantenen anys 
i anys recolzats en els seus pares, aquells altres, de pares separats, que els 
fan xantatge i els van arrencant ajudes i capricis, no són persones humanes, 
són “gossets de companyia”. 

Només aquells que saben mantenir-se sols, estan a punt per formar una 
llar, una comunitat de convivència. Aquells que s´uneixen per necessitat, 
perquè no s´aguanten sols, funden una llar inestable que molt probablement 
tard o d´hora es trencarà. En temps anteriors l´Església mantenia fictíciament 
unit allò que en realitat ja era trencat. Amb la “democràcia”, tots aquests vincles 
falsos han cedit. I el panorama és desolador. Poques llars funcionen bé. El 
castell falla per la base. La pinya fa aigües. Hi ha massa llars trencades en el 
nostre poble. En canvi els islàmics que vénen, presenten una vida familiar molt 
consistent. 

Si dues persones s´estimen de veritat i funden una llar, aquesta llar és la 
tercera persona. Una persona col·lectiva. Una persona nova d´ordre superior al 
de les persones individuals. En la nova comunitat calen espais i temps per a 
cada component individual i espais per al nou component comunitari. Aquesta 
nova persona tot just acaba de néixer. Li calen tota mena de sol·lícites 
atencions. Qui dels seus components volen viure i aprofitar-se de la nounada 
comunitat de convivència, erra. És hora de tenir cura d´ella, d´alimentar-la de 
fer-la créixer, de fer-la forta. Més gran, com un gran arbre, protegirà i donarà 
aixopluc als seus progenitors. Cal, doncs, conrear l´avinença, la concòrdia, el 
consens, la guerra d´atencions dels individus components de la llar per a què 
aquesta prosperi i creixi.  
Els fills que vinguin són part d´aquest creixement de la comunitat. Part molt 
important, tot i que no necessària. Sense fills també es pot viure. I, com he dit 
en el paràgraf primer, fins i tot una persona individual que viu sola (solitària, 
soltera) també, des del nostre punt de vista és, a més, llar. 
           La llar reclama, de tant en tant, assemblea de llar. En l´antic moviment 
de matrimonis cristians es parlava del “dret d´asseure´s” que podia exercir la 
parella. Dret i deure d´asseure´s, d´informar-se mútuament, de deliberar, de 
dialogar, de decidir... Això és l´assemblea de llar. Cadascú té la seva vida. 
Però, l´assemblea és l´expressió de la vida comuna, on es tracten els 
problemes comuns, on es projecten i preparen les grans decisions, on es 
dissenyen les festes, les grans efemèrides, on es prega, on es recorden els 
avantpassats, els parents, des d´on s´endevina el futur. 
          L´educació dels fills ha de cobrir la seva dimensió individual, però també 
la seva dimensió          comunitària. Gradualment s’han d´anar descloent les 
capacitats dels fills de disciplina, de creativitat, d´emotivitat i de responsabilitat. 
Eficàcia i mística, habilitat i especulació, rigor i imaginació, anàlisi i síntesi. 
Potser fora convenient que als voltants dels dotze anys ja prenguessin part en 
l´assemblea de llar amb plenituds de drets i de deures. Tal volta amb una 



 118

cerimònia equivalent a la tradicional de la primera comunió. “La primera 
comunió en l’assemblea de llar”. 
        En el castell d´assemblees, que han de constituir l’àmbit públic, 
l´assemblea de llar és la primera, la més fonamental, on recolzen totes les 
altres. Si ella no és segura, si la pinya de la base no és ben plantada, tot 
l´edifici social s´esfondrarà. Actuament, la mentalitat lliberal individualista ha 
corcat greument l´estructura de la comunitat de convivència. Si volem formar 
sòlidament la independència de la nació, hem de jugar fort en l´establiment de 
llars ben lligades pel fort lligam del ver amor, plaent i valent, elegant i 
apassionat, ingenu i fidel. L´amor és la millor superació de l´egoisme 
individualista. L´amor és l´acolliment generós de l´altre en mi. Els fills, naturals 
o adoptius en són el fruit madur. 
            La participació directa de l´individu adult en tot el castell de les 
comunitats humanes només es fa en el si de la comunitat de llar, mitjançant la 
seva participació en l´assemblea corresponent. Com a tal, l´individu no participa 
en els nivells més alts del castell. Per exemple, en la responsabilitat de la nació 
només participen els països que la componen. L´accés directe de l´individu en, 
per exemple, la nació és un desig fantasmal, creació abstracta de la 
“democràcia” il·lustrada, moderna, racionalista. Fins i tot en aquesta 
pseudeodemocràcia, la participació a través de les urnes de l´individu és un 
miratge, una aparença, una fal·làcia. La comunitat d´escala, de casa o de 
carrer és feta, no d´individus, ans de comunitats de llar. 
          Avui dia la vida, la convivència de llar és trossejada. Per exemple, un tros 
és en el lloc on es dorm, un altre en el lloc on es treballa, un altre en el lloc dels 
caps de setmana, etc. Multilocalització. Llargues hores de convivència a cada 
lloc. Caldrà, doncs, considerar la comunitat de llar amb la corresponent 
assemblea en un sentit ample i flexible. Formaran part de l´assemblea de carrer 
no només les llars estrictes, ans també les botigues, els despatxos i oficines, 
les segones residències, etc., però no segons llurs continguts específics, sinó 
com a comunitats de convivència, com a veïns del lloc.  
            Quan una llar forma part d´una comunitat superior, el representant 
nomenat ha de defensar-hi allò que s´ha acordat. No la seva voluntat individual. 
           Una llar on els convençuts no són majoria forma una assemblea 
deficient. On són majoria, una assemblea normal. On en són tots, una 
assemblea plena. Quan encetarem la llista de les llars adherides, 
compromeses en el barri, en el municipi,..?  
 
 
 

 Lluís M. Xirinacs, 22.6.2000     
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Autoritat democràtica 
 

 En democràcia, manar és obeir la voluntat del poble. La 
sobirania radica en el poble i tots els poders i institucions de l´Estat 
emanen del poble. Per obeir la voluntat del poble cal que hi hagi 
poble i que el poble expressi una voluntat prèviament determinada a 
través de la disposició d´una vera informació pública (referent al 
poble), d´un ver debat públic i d´una vera presa de decisions 
pública. 
 
 La primera condició esmentada és que hi hagi poble. Que és 
el poble? Talment com la seva pròpia etimologia, la realitat del 
poble s´endinsa en la nit dels temps passats. Hi ha molta història i 
prehistòria implicades. No esgotaré ací el tema. Horda, tòtem, clan, 
tribu, etc. Sempre, però, el poble és una comunitat d´individus 
humans íntimament organitzada: elementals comunitats naturals 
(llars, famílies) de convivència més o menys ample que 
constitueixen flonges confederacions ascendents (gens, clans, 
tribus, barris, municipis, comarques, vegueries, amfictionies, petites 
o grans nacions, grans confederacions). En grec: “genos”, en llatí: 
“natio”, en català: “nació”. Petites nacions veïnals, mitjanes i grans 
nacions de nacions. A Grècia, descomptada l´horrible institució de 
l´esclavitud, vigent aleshores a tot arreu, el “demos”, el poble era 
compost de nacions, de “genos”. La democràcia – la força del poble 
– era qualificada, no quantitativa. “Demos”, no “plethýs”. A Roma, 
“populus”, no “plebs”. El poble romà era format de “patricis”, la 
massa desorganitzada, de “plebeus”. La lluita històrica entre patricis 
i plebeus era la lluita entre una democràcia de qualitat i una 
democràcia de quantitat. Els patricis eren els indígenes i els plebeus 
eren els sobrevinguts, ben sovint desgraciats immigrants resultat de 
guerres, conquestes, deportacions, etc. Els patricis a Roma, 
encapçalats per Sila, defensaven llur vida, llur història, l´ésser com 
a nació, els drets públics col·lectius. Els plebeus, encapçalats per 
Marius, defensaven llur mínima supervivència, els drets elementals 
individuals: menjar, habitatge, salut, ensenyament. Els patricis 
tenien assegurats aquests drets des de temps immemorials.  
 
 En l´enfonsament de les democràcies grega i romana, es perd 
el poble, només resten masses de plebeus governades 
despòticament. I neixen els imperialismes macedoni a Grècia i romà 
a Roma. 
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 Digerida al llarg de l´Edat Mitja la invasió dels bàrbars, 
reapareix el despotisme imperialista en l´Edat Moderna: Portugal, 
Espanya, França, Anglaterra, Rússia, etc. La Il·lustració amb la 
seva filla, la Revolució Francesa, intenten recuperar la democràcia. 
Però es munta segons un model quantitatiu, fruit del cientifisme 
enciclopèdic: a cada persona un vot. El despotisme estatal es 
compensa amb l´individualisme privat. No hi ha poble. S´instaura 
una política (Estat) de masses (individus amuntegats, considerats 
quantitativament). Per dur a terme la voluntat de la base sobirana es 
recorre a mobilitzacions de masses, assalt a la Bastilla, assemblees 
multitudinàries tempestuoses, vagues obreres i ciutadanes parcials 
o generals, batalles i grans guerres, invasions i repressions 
massives per escampar el progrés en països endarrerits, etc. No 
solament el liberalisme, ans també el socialisme, el comunisme i en 
menor mida, l´anarquisme, són deutors d´aquests mètodes. Al 
control de les masses del despotisme il·lustrat (A favor del poble, 
però sense el poble) succeeix la rebel·lió de les masses descrita per 
Ortega i Gasset. “A cada persona un vot” i els Drets Universals de la 
persona humana són el signe del restabliment de la importància 
indiscutible de l´àmbit privat en front de l´àmbit oficial. Però encara 
no apareix res de l´àmbit públic desaparegut, devorat pels altres dos 
àmbits. Les votacions democràtiques no són demo-cràtiques. Els 
consultats són merament privats. No s´ha pogut formar encara la 
voluntat del poble. Les enquestes de les Societats d´Opinió que 
solen precedir a eleccions i referèndums, no constitueixen un 
sondeig de l´opinió pública, com equivocadament es diu. Només 
són una consulta a privats encarregada des dels estaments de 
poder oficial o paraoficial. La suposició de què la mitja dels 
consultats revela l´opinió pública és una burda extrapolació de 
mètodes quantitatius només aplicables a ingents masses 
homogènies d´àtoms, de molècules, etc. de la ciència macrofísica al 
territori humà fet d’elements, singular cadascun d’ells,prèviament 
desestructurat i convenientment massificat. 
 
 Si més no de moment, no proposo abandonar aquesta via 
pretesament democràtica ans complementar-la per la via verament 
democràtica que consisteix en la restitució, re-institucionalització, de 
l´àmbit públic, de l´àmbit popular, entre els àmbits oficial i privat. La 
única manera pràctica de restablir-lo rau a institucionalitzar les 
comunitats humanes bàsiques o troncals – responsables de totes 
les dimensions dels seus components – , que en un país sedentari 
com el nostre són comunitats de territori definit, i dotar-les del seu 
òrgan d´informació, expressió, debat, opinió i decisió que és 
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l´Assemblea oberta corresponent, on són invitats tots els 
components del territori que vulguin vetllar per la seva sobirania 
radical, per la seva plenitud de responsabilitats i per la seva 
independència d´ingerències externes imposades, invasives, tant 
polítiques, com socials, culturals, econòmiques, religioses, etc. 
Només això constitueix el poble sobirà a cada nivell, amb tants 
nivells com calguin per a què les assemblees siguin de pocs 
components i per tant no massives. Obeir llur voluntat és manar 
democràticament.  
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 22.6.2000 
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POLÍTICA I DEMÒTICA 
 
 

Els alemanys estan contínuament inventant paraules noves. Diuen que això 
afavoreix el pensament filosòfic. Els francesos no suporten la introducció de 
neologismes. Diuen que enterboleixen el llenguatge clar i distint. Potser els catalans 
podríem ocupar un terme mig i permetre’ns d’inventar-ne algun. Jo avui proposo la 
introducció d’un nou mot, que de fet ja existeix en els diccionaris, però al qual vull 
donar un significat més estricte. Ja sé que no tothom qui vol pot introduir, en el feix de 
costums que és un idioma, un nou mot amb èxit popular. Els costums varien molt 
lentament. Poso tres exemples de neologisme triomfant: “Superar-se”, tal com s’usa 
popularment avui és d’origen hegelià, “acomplexar-se” és d’origen freudià i “alienació” 
d’origen marxià. Esdevenen vives les paraules noves si encerten a anomenar millor 
realitats vives mal anomenades. 

La nova paraula és “demòtica”, que no cal confondre amb “domòtica” o 
informatització de la llar, treta de la paraula llatina “domus”. Ací, “demòtica” ve de 
“demos”, paraula grega que significa poble. Tant el Diccionari de l’Institut d’estudis 
catalans com el de l’Enciclopèdia catalana ens la defineixen com a adjectiu femení 
referent a cosa del poble, que pertany al poble, que és popular. Joan Coromines, amb 
la seva proverbial meticulositat ens explica que és paraula culta i tardana. El primer 
document conegut en el qual apareix és de 1868, amb el títol de “Diccionari Suplement 
de tots els diccionaris publicats fins ara de la llengua catalana”, escrit per una Societat 
de Literats i revisat per A. Costa. L’editorial fou l’Espasa que ja era fundada per aquells 
temps.. 

¿Per què vull donar èmfasi a aquesta paraula? Per què vindria a anomenar una 
realitat important que ha estat ocultada, marginada i reprimida durant més de dos 
segles i que cal urgentment rehabilitar. No és la primera vegada que en parlo. 
“Domòtica”, si és allò referent al poble, es fa necessària en paral·lel a l’altra paraula 
que encapçala aquest article, la paraula “política”, l’ús de la qual és plenament 
acceptat. Tothom sap que és un polític, fer política, una decisió política, economia 
política, la “classe” política. Tant com avui dia n’és de desprestigiat el contingut, n’és 
de prestigiat l’ús sociolingüístic. En totes les societats occidentals, autoanomenades 
democràtiques, s’ha cavat un fossar entre el poble i els polítics. Cabalmant ara que 
l’Estat espanyol accedia a la democràcia! Aquest desprestigi ha anat creixent poc a 
poc i ve de lluny. 
Així com els romans distingien el Senat i poble, “Senatus populusque romanus” (el 
Senat i el poble romà) així els grecs distingien la política i poble, “polis kai demos” ( la 
política i el poble). He triat l’arrel grega “demos” de poble per similitud amb la paraula 
grega “polis” de política. La gent sap molt grec sense saber que en sap. Tothom usa la 
paraula d’origen grec “política” sense creure’s saber grec. Doncs, també pot tothom 
avesar-se a dir “demòtica” sense complexs. Com els polítics veten l’ensenyament del 
grec a l’escola l’anirem aprenent al carrer. 

A Grècia “polis” era la política, no la comunitat humana municipal. En la nostra 
gran ignorància “il·lustrada” ens creiem que polis, del grec, o ciutat, de “civitas” llatína, 
és la comunitat humana d’un territori. El transport metropolità, l’àrea metropolitana, la 
metròpolis (la mare de les “polis” en grec), la gran ciutat, la ciutat de Girona (mai no es 
diu el poble de Girona), tot ens sembla que fa referència a la comunitat humana d’un 
municipi o supermunicipi. I, en el fons, no és així. S’ha interposat una perversió del 
llenguatge que ofusca la ment i castra l’acció. 

A tots els pobles antics, les comunitats basades en el parentiu es deien “natio” 
en llatí i “genos” en grec. El conjunt de les nacions de nacions del mateix origen o 
tronc, llars, barris , municipis, comarques, etc. formaven el “populus”, el “demos”, 
meravellosament vertebrat en el seu interior. Apte per a resistir les majors agressions. 
Fins ací encara no apareixen ni la ciutat ni la política. Aquestes entren en escena 
quan, per conveniència econòmica o de defensa, “nationes” o “genoi” de diferents 
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orígens o troncs pacten una unió confederal entre elles a nivell, no popular, no de 
base, ans oficial i es doten d’un Estat, d’una autoritat conjunta que fins a aquell 
moment no els feia falta. Això constitueix la ciutat per damunt del poble compost de 
nacions, la política per damunt de la voluntat popular o “demòtica”. És curiós que la 
unió de dona i home en una llar, provinents ambdós per llei antiincest d’origens o 
troncs mútuament allunyats,  genera un parentiu estrany, artificial, no gens natural o 
nacional que precisament pren el nom de polític. ¿Havieu pensat mai per què parlem 
de pare polític quan ens referim al sogre o de fill polític si parlem del gendre? La 
política és una relació extra i supracomunitària., extra i supra popular. Política i 
demòtica són dues coses essencialment diferents. Ciutat i poble també. Ara 
equivocadament la ciutat és un poble més gran i prou. En el fons no és així.  

En els temps de la Il·lustració, del liberalisme, del racionalisme, de la 
modernitat, de la revolució francesa, un corró infame passa per damunt del poble de 
nacions i massifica, redueix a la homogeneïtat els individus, les llars, els municipis, les 
comarques. les regions, les nacions, etc. Tots formem una pasta uniforme: “les 
citoyens de la patrie”: cinquanta milions. Ja Grècia es queixava de la massificació: 
“plethýs” en comptes de “demos”. I caigué la democràcia grega. També Roma es 
queixava de la mateixa massificació que el poder polític exercia sobre el “populus” fins 
a convertir-lo en “plebs”. Però on el fenomen ha esdevingut generalitzat és en el model 
occidental actual de societat. En cada municipi, la hipertròfia de la ciutat, de la política 
ha destruït el poble, el “demos”. Ja ni se sap distingir entre àmbit social oficial o polític i 
àmbit social popular o públic. La política ha fagocitat el poble. I a allò que és de l’Estat 
se li diu públic o nacional: empresa pública en comptes d’empresa estatal, document 
nacional, escola pública, nacionalització de la xarxa de ferrocarrils, televisió pública, 
nacionalitat en el passaport en comptes de ciutadania, sanitat pública, etc. A això que 
no és públic ans és oficial, no se li oposa allò que és realment públic, popular, demòtic. 
Se li oposa l’àmbit privat format d’una gran massa amorfa, estandarditzada, d’individus 
clònics, des del punt de vista social, als quals es consulta “democràticament” un a un i 
per separat en eleccions i referèndums. Mai no es vol permetre una informació no 
políticament correcta, no oficial, ans autènticament pública, responsable, sobirana, 
independent. La mateixa cosa cal dir del debat públic, de l’opinió pública, de les 
decisions públiques, de les accions públiques, no oficials, que no han d’ésser 
censurades per interessos polítics. No hi ha vida verament democràtica. Alguns 
individus privats, amos de l’Estat autoritari, han fabricat des de l’Estat un àmbit privat 
massificat amb el que s’han aliat contra la vida del poble, la vida verament pública i 
democràtica. L’individu s’ha idiotitzat, ha esdevingut malalt crònic d’autisme, ha perdut 
la seva dimensió comunitària. L’Estat s’ha inflat i ha esdevingut crònicament 
endogàmic, talment un monstre Leviatan devorador del poble. 

Com tot això no m’agrada gens, com cal salvar de l’estat de coma el poble, fa 
anys que vaig abandonar la política i vaig decidir de dedicar-me a la demòtica. No sóc 
polític. Sóc demòtic. I, sense moure’m ni un pèl del territori públic de la demòtica més 
estricta, exigeixo als individus estrictament privats que s’afanyin a desplegar la seva 
dimensió comunitària atrofiada i dimissionista i als endogàmics poders oficials de 
l’Estat que s’afanyin a replegar la seva dimensió comunitària hipertrofiada i 
abassagadora. 
 
 
     Lluís M. Xirinacs. 24.6.2000. 
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Lluís M. Xirinacs. Barcelona. 2 d’agost de 2000. 

 
 
 
 
 
 
 

Persona democràtica.
En primer lloc, una persona individual democràtica i, per tant, apta per a formar part activa de la
república,  és una persona madura, adulta. Ha superat, sense negar-la, l’etapa infantil. Per tirar endavant
en la vida, no ha de menester tutelatge de cap mena. No li calen ni papàs ni mamàs, ni nius calentons i
ben arrecerats. Sap quan és hora de jugar i quan l’és de treballar. Sap distingir una informació fiable
d’una que no n’és. Sap obtenir la informació que vol. Sap que en la vida no tot és de color de rosa. Ha
superat l’etapa adolescent. Ha sabut crear-se un “jo” verament autònom. No li cal estar autoafirmant-se
contínuament. Ja no va sistemàticament a la contra per demostrar-se que ell és ell. S’ha emancipat. Viu en
ell mateix, sobre els seus peus, recolzat en ell. No ha de menester de submergir-se en una colla de
companys, d’amics per sentir-se segur. Si els té no és compulsivament. Pensa i actua pel seu propi cap.

En segon lloc, és lliure i independent. Amb la intocable llibertat radical que tots tenim dintre nostre i que
podem exercir bo i tancats en la presó més coactiva. És cert que tots som dependents voluntaris o forçats
de mil coses. Tenim necessitats que ens lliguen. Ens cal respirar, obeir els semàfors. Acceptar les nostres
limitacions inevitables no és cap greuge contra la nostra llibertat. Podríem dir que les nostres limitacions
defineixen i constitueixen el nostre propi ésser, la nostra estructura corporal i social. Ésser lliure és també
lluitar contra tota forma de dependència evitable. Quan no puc desprendre’m d’una dependència evitable
esdevinc esclau. Segons la magnitud de la dependència, per a deslliurar-me’n, he d’estar disposat a donar
salut, llibertat física, fama, èxit, fortuna, pau,  seguretat i, fins i tot, la vida. La persona lliure és
imaginativa, creativa, sorprenent. Sap viure en la soledat. Ésser lliure no vol dir ésser capriciós, però sí
tenir i seguir els propis desigs i interessos, si no creen dependència en nosaltres i opressió als altres..

En tercer lloc, la persona democràtica és responsable. Respon a l’altre. Accepta que l’altre és diferent.
Dialoga. Assumeix les conseqüències de la seva vida sobre els altres i de la dels altres sobre ell. Hi ha
gent que creu que una assemblea democràtica és el lloc adequat per a anar únicament a reivindicar els
propis desigs i a defensar els propis interessos. “A veure que en trauré per a mi”. Això no és una
assemblea democràtica, això és una societat anònima. I, tanmateix, moltes comunitats o associacions de
veïns són tristament només això. Fins i tot molts van al matrimoni només a fer-se feliços ells. Tots tenim
dintre nostre una dimensió social. Però sovint en una societat lliberal exacerbadament individualista, com
la que ens ha tocat de viure, aquesta dimensió està atrofiada. Cal anar a les reunions democràtiques a
dirimir les diferències, però sobre tot a la recerca del consens cordial i del pacte concretat. Si no mirem de
conrear amb tenacitat el comú no pot haver democràcia.

En quart lloc, la persona individual democràtica és reflexiva, és raonable. Com a reflexiva, observa la
realitat contínuament, amb el seu canvi perpetu, amb la seva aparença palesa i amb la seva profunditat
amagada. Només els boigs, diu Cherteston, són sempre perfectament lògics. La gent reflexiva canvia la
lògica quan la realitat la invalida; sempre s’està autocorregint. Treballa amb hipòtesis provisionals no
amb dogmes definitius. I, tanmateix, com a raonable, cerca contínuament arguments compartibles quan fa
propostes que afecten o comprometen els altres. Sap justificar allò que fa o proposa. Sap pactar. Sap ser
objectiu, fer-se càrrec de les coses independentment de les seves afeccions. Sap posar-se en el lloc i en la
perspectiva de l'altre, fins i tot quan l’altre és diferent, antagònic.

I en cinquè lloc, la persona individual democràtica és amorosa, generosa, alegre, valenta. Mai no talla fins
abaix de tot. Estima l’enemic. No com a l’amic. Però l’estima. Desitja i busca el seu bé. Sap dubtar de la
pròpia posició. Es pren la vida amb humor. Se’n surt dels problemes i conflictes amb astúcia, amb
creativitat. No és sempre egoista. Evita l’amiguisme exagerat. Ajuda el caigut sigui del color que sigui.
Mira més enllà dels seus gustos. Genera comunitat sana, comunitat d’altruistes, no una societat de socors
mutus.

Individus així són la única base segura d’una comunitat humana ben plantada.
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L’AMISTAT. 
 
 
Molts poetes i filòsofs han cantat les excel·lències de l’amistat. Probablement 
les podria subscriure totes. Quan era petit era per a mi una delícia llegir la 
revista catalana infantil “En Patufet”, dels anys vint i trenta, enquadernada en 
gruixuts toms anuals amb cobertes vermelles. No hi mancava cada setmana un 
article de caire humorístic signat per Guillem d’Oloró, segurament un dels molts 
pseudònims de Josep M. Folch i Torres. Recordo que un d’ells començava així: 
“Posat que sobre gustos no hi ha res escrit, n’escriurem una mica”. Avui jo diria 
del revés, “posat que contra l’amistat no hi ha res escrit, n’escriurem una mica”. 
L’amistat, certament, és un consol i un refugi enmig de les inclemències de la 
vida. Qui gosarà criticar-la? 
 
El cultiu de l’amistat té quelcom d’abstracte, talment com el cultiu del plaer. 
Avui dia un cert abandonisme de pares, mestres i, en general, adults, per 
reacció a sado-masoquistes èpoques passades, fomenta el conreu del plaer pel 
plaer. Abans dèiem “passi-ho bé” només a gent llunyana de la qual no teníem 
responsabilitat pedagògica. Avui es diu en sortir el fill de casa: “Fill, passa-t’ho 
bé”. Quan torna, potser a les set o les vuit del matí de festa: “T’ho has passat 
bé?”. Ell respon sense manies: “M’ho he passat molt bé”. Algunes 
conseqüències galdoses: El jove s’ha d’esperar, passant-s’ho ben malament 
fins a les dotze o la una de la nit, per sortir la resta de la nit dels caps de 
setmana, a passar-s’ho bé amb els altres companys lluny dels “horaris dels 
carrosses”. I després, no tornar a casa abans de la sortida del sol, tot passant-s’ho ben 
malament les darreres hores de la “farra”. Cada cap de setmana. “La ruta del bacallà” 
o de les monòtones i atordidores discoteques. Sovint amb alcohol i potser també amb 
droga, per tal de gaudir més dels últims límits del gaudir. Amb els horrors, de la tarda 
festiva o de la del primer dia laboral següents, “ressacosos”... tio! 
 
La vida és barreja indestriable de plaer i dolor. Si, d’antuvi, cerques 
exclusivament el plaer, després tindràs exclusivament dolor o l’endosaràs a un 
altre. Si no s’ha de perseguir el dolor pel dolor, tampoc, el plaer pel plaer. I, 
goso dir també, l’amistat per l’amistat. L’amistat és bona si se’n fa consum 
moderat, complementari de la resta de les exigències de la realitat. N’és una 
figura simbòlica aquell quart de circumferència, en forma de seient de fusta, 
que es trobava entre pisos a l’escala, per a descansar, quan encara no hi havia 
ascensors. Un respir en la pujada. Una escala no és només per a baixar ni per 
a reposar. És sobre tot per a pujar. La vida representa un esforç. I si va 
acompanyada de plaer i d’amistat, millor. Però l’hedonisme i l’amiguisme en 
són la perversió. No sé si existeix la paraula “amiguisme”, però em cal. 
 
La comunitat humana pot ser socio-voluntària o socio-obligatòria. En la primera, 
nosaltres triem la companyia tot seguint el nostre gust o conveniència. En la 
segona, nosaltres som els triats pel gust o la conveniència d’altres. Jo no he 
triat ser fill dels meus pares. Jo no he triat néixer a Barcelona, al si dels Països 
Catalans. Jo no he triat ser humà, mascle, educat en el catolicisme. Després 
podré intentar negar tot això. Ben difícil esdevindrà. Dins de l’àmbit de les 
comunitats socio-voluntàries, els companys es poden triar per gust, per motius 
ètics, per amor altruista o egoista, amb finalitats culturals, recreatives, 
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econòmiques, etc. Quan fundes una empresa, un club d’escacs o una 
associació de la defensa de la llengua catalana no busques amics directament. 
 
És interessant parar esment en un cas particular: quan vols fundar una llar. 
Sobre tot en la primera joventut, es busca formar parella amiga, amiguíssima, 
amorosíssima. Qui és poc reflexiu persegueix de primer l’agradabilitat, el gust. 
D’ací surt l’enamorament. És ben possible que una llar així fundada duri poc. 
Quan en la cerimònia del casament s’esmenta: “en la riquesa i en la pobresa, 
en les alegries i en les tristeses, en la salut i en la malaltia...”, se’ns està dient 
que cal anar més enllà del gust. Que cal transcendir-lo, superar-lo. Els amics 
te’ls tries al teu gust. L’altre de la parella també, però és diferent. Hi ha d’haver 
gust, amistat. No t’aniràs a emparellar amb un enemic per fundar llar! 
Tanmateix hi ha persones més esforçades que no trien una persona fàcil per a 
aparellar-s’hi. Pot eixir-ne una llar molt ben fundada si no hi ha pura rendició 
davant el plaer, ans es conserva una actitud d’esforç. 
 
Les amistats les triem nosaltres. També es poden triar amb un criteri més o 
menys esforçat o hedonista. Veig l’amiguisme com una degradació de la relació 
comunitària, una evasió de la realitat dura i difícil, un refugi “aïllant” covard. Hi 
ha qui es tanca en el cercle dels amics complaents per por de viure “al vent del 
món”. Abstreu, extrau de la societat els elements que li resulten fàcils i ignora 
allò que li és difícil. En física passa un fenomen similar. Es diu “polarització de 
la pila elèctrica”. Un electrode fa electricitat si toca el líquid àcid on és 
submergit. Però tot seguit es produeixen unes bombolles de gas que en 
adherir-se a l’electrode l’aïllen del líquid àcid i s’atura la producció d’electricitat. 
Una persona massa envoltada d’amics pot restar neutralitzada per al bé social. 
És una de les formes de l’egoisme. Cal saber-se en ocasions, desmarcar dels 
amics. Cal saber mirar per damunt de llurs espatlles. 
 
Jesús a l’evangeli diu una frase inquietant: “Estimeu els vostres enemics. ¿Quin 
mèrit té estimar l’amic? ¿No ho fa tothom això?” I en altres llocs: “Quan arribi 
l’hora un amic serà pres i l’altre abandonat. He vingut a separar l’espòs de 
l’esposa i els mateixos de casa esdevindran enemics”. Un enemic, certament 
no és un amic. No se’ls pot confondre. No són ambdós candorosament 
“germans” com de vegades predica un cristianisme eixorc. L’amor a l’enemic és 
radicalment diferent de l’amor a l’amic. L’un és complementari i contradictori. 
L’altre és identitari.. L’un és difícil. L’altre, fàcil. L’un és per créixer. L’altre, per 
reposar en la pujada. 
 
Per contrapesar aquesta consideració transcendent, vull tocar un aspecte més 
polític de la qüestió. Estem submergits en una societat esquizofrènica, d’una 
banda, rabiosament individualista i, d’altra, tirànicament estatalitzada. 
Liberalisme  i absolutisme semblaven oposats i incompatibles. I vet ací que fa 
dos segles que caminen molt ben avinguts. Potser l’explicació rau en què un 
parell llarg de segles de lliberalisme ha fet que el peix gros, en plena llibertat 
per menjar-se el xic, ha esdevingut tan gros que s’ha menjat l’Estat, que així es 
definiria com la propietat privada més grossa: el supercaciquisme, instaurat 
progressivament des de la Revolució Francesa en nom de la persecució dels 
caciquismes menors imperants en aquells temps. 
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El resultat que ens interessa denunciar ara és el foment polític de l’atomització 
de la societat, la destrucció paulatina de la llar, del barri, del municipi, etc. a 
favor de la tirania en la llar, en el barri, en el municipi, etc.: l’Estat tirà a cada 
nivell, es digui Regidoria de barri, Ajuntament, Consell Comarcal, Generalitat, 
Estat, O.N.U., amb llur seguici d’administracions, entitats oficials financeres, 
culturals, esportives o religioses. La persona individual es troba sola, 
desemparada, profundament convençuda de què no hi pot fer res. Aleshores és 
quan la nostra dimensió social reprimida reclama una compensació: el grup, la 
colla – adolescent! - dels amics que combreguen amb idees, sentiments i 
gustos molt semblants i que ens blinden contra l’exterior inhòspit i amenaçador. 
El grup d’amics viu hores felices i fàcils - felicitat molt consumptiva, poc creativa 
– mentre i en tant que els ho permet l’estat general de les coses. Fa dies, a una 
persona del barri, amiga meva, culta, intel·ligent, servicial i generosa, li vaig 
voler parlar de les comunitats bàsiques de la societat. Ni em va deixar 
començar la proposta. “No, no, no crec en la família. Només crec en l’amistat”. 
Em deixà tallat del tot. 
 
Encanta al sistema dominant que la gent es deixi neutralitzar pel grup innocu 
dels amics. La poca activitat social d’un grup d’amics d’una jeia es compensa 
amb la dels altres d’altres jeies. I, tots plegats, generen un conjunt caòtic estèril 
no gens perillós per a la permanència del sistema.. 
 
Una societat madura, responsable, independent, sobirana, verament 
autodeterminada  transcendeix la mera relació d’amistat, assumeix la seva 
realitat social concreta – el seu veïnatge - en l’alegria i en la tristesa, en la 
joventut i en l’ancianitat, en la riquesa i en la pobresa, en la salut i en la 
malaltia, en la pau i en la guerra, davant la vida i davant la mort. 
 
 
    Lluís M. Xirinacs. Barcelona. 24.8.2000. 
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EL CONSENS. 
 
 
 
Confesso que no havia sentit dir mai aquesta paraula fins a la meva participació 
en l’Assemblea de Catalunya clandestina als primers anys ’70. Aleshores jo 
tenia quaranta anys. Les decisions de l’Assemblea es prendrien per consens. 
Les votacions són més pròpies de l’exercici de democràcies més indirectes, 
més representatives numèricament i més desconfiades. Vaig entendre que el 
recurs al consens evitava dos extrems: la mecànica i l’anonimat de les 
votacions massives, d’una banda, i la difícil consecució no sempre desitjable de 
la unanimitat en la presa de decisions. Aleshores, en ple franquisme, jo, com la 
majoria del poble petit, no gaudia de cap cultura de debat. No existia el dret de 
reunió. Sota la por d’ésser descoberts per la policia, anàvem aprenent, com 
podíem, a discutir en assemblea. I ens en vam anar sortint, si deixem de banda 
espectaculars caigudes en mans dels cossos repressius, com la mítica dels 
113, a la tardor de 1973. 
 
 
Ara hi ha llibertat de reunió a l’Estat espanyol. No, està clar, en el cas de voler-
se reunir els diferents Països Catalans. Horror! Fóra inconstitucional. Només hi 
ha “microllibertat” de reunió. Les votacions esdevenen inevitables només 
davant la desconfiança insuperable entre els components d’una assemblea. 
Consens, de con-sentir, vol dir sentir la mateixa cosa. La desconfiança duu al 
dissentiment, a l’abandó del consens. Obliga al recurs mecànic en la presa de 
decisions. L’aclamació per unanimitat, en canvi, és fruit de la confiança radical. 
Rara avis. El consens s’acosta més a la confiança que a la desconfiança. És 
veí proper de la unanimitat. 
 
 
En llatí, cal distingir fides, fe, con-fiança, de foedus, federació, tot i que 
probablement ixen d’una arrel comuna. La fides s’expressa en el consens. El 
foedus, en el contracte.. Tots dos són pactes: pacte fiduciari i pacte federatiu. 
“Pacte” ve de pax. El pacte pacifica diferències en conflicte, en guerra. Hi ha la 
vera pau i la falsa pau. “De vegades la pau no és més que por”. O, pitjor 
encara, és la pau dels cementiris. Hi ha paus externes, objectives, formals, 
jurídiques, executives i , fins i tot, coactives. Quallen en contractes o pactes 
federals: lleis, directives, reglaments, sentències. I hi ha paus internes, 
subjectives, fonamentals, festives, voluntàries, amoroses o, fins i tot, doloroses. 
Quallen en consensos o pactes fiduciaris: compromisos, vots, ofrenes, 
lliuraments, fidelitats. Calen les dues formes de pacte. Les lleis, estatuts, 
règims de societat anònima, pactes polítics, reglaments esportius, etc. són 
objectius, contractuals, federatius, que, si són encertats, s’estructuren en un 
articulat o esquema precís eficaç. Els polítics parlen molt de consens, però en 
general el que fan és més aviat un pacte contractual que cada part intenta que 
s’aprovi i que s’apliqui segons els seus interessos particulars. Es negocia molt i 
s’intenta fer-ho sempre des d’una posició de màxima força per tal d’arrencar a 
l’altra part les concessions majors possibles. El contracte surt del debat. El 
consens, del diàleg. El consens se situa en l’àmbit subjectiu i requereix unió de 
cors, concòrdia. En les nostres latituds aquesta espècie no té gaire bon nínxol 
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ecològic. Quan se cedeix per a assolir pau se sol fer a contracor. Quan fem 
política, cada partit es creu en l’obligació de defendre sempre les seves 
posicions en oposició a les dels altres. Sembla com si contradir fos l’ofici del 
polític. Gandhi, advocat i polític, tanmateix, creia també en la posició de l’altre. 
Hi escorcollava tot cercant la veritat amagada en l’opositor. “Hi creia”, tot i que, 
sovint, no hi veia. Tanmateix sempre preferia la conciliació a la confrontació. 
“Creure” ve de cor dare, donar el cor... tot i que, en ocasions, se te’l mengin. 
“Eren un sol cor i una sola ànima”, cim màxim del consens que ateny la rara 
unanimitat. Les relacions de consens, les relacions cordials resulten gairebé 
impossibles  en un món darwinista en extrem, de competitivitat exacerbada al 
límit. Lyn Margulis, gran biòloga nordamericana actual, diu que la lluita 
darwiniana  per l’existència no ho és pas tot en l’evolució. Potser, en promig, 
tirant baix, un 50% de la força evolutiva ve de la seva contrària: la cooperació, 
fruit del consens. Més d’un bilió de cèl·lules, perfectament individualitzades, 
cooperen estretament en el nostre cos. Quan el sentiment és compartit es 
coopera bé. Aquesta conclusió és igualment vàlida per a l’evolució de la 
societat humana.. EL liberalisme capitalista és una deformació ferotge de com 
ha d’anar el ver progrés social humà. 
 
 
Fa pena de sentir: “Pare, fes papers. Que consti tot ben especificat per escrit i 
davant de notari. No se sap mai que pot passar, ni que sigui entre familiars”. El 
foedus, el contracte, per un procés degeneratiu, es fa servir d’arma quan ens 
malfiem, quan hem perduts la fides. Ben al contrari, el contracte humà hauria 
de ser l’expressió organitzada, expressada, realitzada, concretada de la 
confiança. Com les obres han de ser el fruit de la fe, no el preu de la fe o l’arma 
contra la falta de fe o la tapadora de la falta de fe. El contracte perfecte sense 
confiança, sense consens cordial és un “sepulcre blanquejat farcit d’escurçons”. 
Igualment quan la fe i el consens no floreixen, tot i poder-ho fer, en obres a 
través de fets i de contractes concrets i rigorosos es redueixen a un 
sentimentalisme idealitzat i buit. 
 
 
Tanmateix, cal insistir més, ara i ací, en el consens que en el contracte, perquè 
és endèmicament deficient pels nostres verals. El contracte és, sobre tot, 
analític. Versa sobre el detalls concrets de la vida de cada dia. El consens és, 
sobre tot, sintètic. Versa sobre les qüestions més profundes i permanents de la 
vida. És natural i, fins i tot, necessària la denúncia, la no cooperació, el dissens, 
la discrepància, la desobediència civil, la resistència, l’oposició, la protesta, 
l’acció reivindicativa en moltes situacions de la realitat. Caldria, però, saber, 
també, anar accedint quan calgui a posicions de consens, de concòrdia, 
d’entesa, de cooperació o col·laboració en els valors bàsics i en les qüestions 
més fonamentals o urgents de la realitat. Però, repeteixo, el tractament adequat 
d’aquest segon nivell de la realitat és greument deficient en la nostra, diguem-
ne, cultura. 
 
 
L’espècie humana gaudeix d’una massa cerebral, buida d’instints i disponible 
funcionalment per a l’educació, tan excepcional que li permet, en cada individu i 
en cada col·lectivitat, afaiçonar una varietat meravellosa de costums. Si 
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biològicament –com a nació genètica- som iguals gairebé en tot, culturalment –
com a nació ètnica- atenyem graus sorprenents de diversitat. Si un cirugià 
japonès, amb els seus coneixements d’anatomia, pot operar d’apendicitis tant 
un malalt japonès com un turista català, en canvi, no pot entendre els dos 
idiomes amb igual facilitat. Igualtat i diferència funden la doble necessitat de 
consens i de dissens. Fraternitat i llibertat. El liberalisme ha magnificat la 
llibertat. Cal potenciar la fraternitat: “Tots els homes s’agermanen”. Cal 
conreuar la cultura profunda i compromesa del consens en els valors, en les 
responsabilitats i en els sentiments més bàsics dels homes. El diàleg a la 
recerca de consens és l’idioma propi de l’assemblea, on anem tots junts –
ensamble (fr.), ensamblados (cast.)- com una sola persona col·lectiva 
 
 
Finalment, vull evidenciar dues classes de consens: consens en la semblança o 
en la identitat i consens en la diferència o en la contradicció. El primer és més 
fàcil. Tots el practiquem. Concordem sovint perquè tots creiem la mateixa cosa. 
És pràctica comuna en els col·lectius d’amistat, d’afinitat. El segon és més 
difícil i, tanmateix, és el més necessari a casa nostra. Con-cordar, con-sentir 
conjuntament en una mateixa cosa per a bé d’aquest conjunt, malgrat en el fur 
privat es pensi diferent o en contra. Convertir allò diferent, allò contradictori en 
complementari. Assolir la síntesi de contraris.. Sembla la quadratura del cercle. 
Però és una fita possible, seductora, fascinant. És la gran obra d’art alquímica: 
“Quan de dos es farà un...”, diuen, des de fa més de dos mil anys els 
essotèrics. És la superació dels conflictes. És la vera pacificació vivent. En 
parlarem un altre dia. 
 
 
 
      Lluís M. Xirinacs. Barcelona, 9.9.2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 131

versió 1: 11.9.2000. versió 2: 20.9.2000. 

 
 

CARTA - DECÀLEG AMB ELS PRINCIPIS 
DEL “FÒRUM DE CONSENS”. 
(Lluís M. Xirinacs. Barcelona, 11.9.2000) 

 
 
 
 
1.- Principi de cordialitat. 
 
Posarem en comú allò que ens uneix, no en la unitat ans en la unió. 
Deixarem fora allò que ens divideix. No alçarem la veu per introduir 
o imposar la nostra opinió. 
 
 
2.- Principi d’ètica. 
 
No podem deixar fora les nostres conviccions arrelades. Però les 
podem canviar també per nova convicció o poden ésser 
perfeccionades o complementades davant de l’exposició de les 
conviccions dels altres. 
 
 
3.- Principi de racionalitat. 
 
No podem deixar fora el nostre esperit crític. Però el podem corregir 
o millorar davant les crítiques dels altres. Cal superar els prejudicis. 
 
 
4.- Principi d’expressió. 
 
Parlarem i mirarem d’intervenir, mal que ens costi si som tímids, per 
aportar la nostra contribució al consens col·lectiu. 
 
5.- Principi de concisió. 
 
El temps dels altres és sagrat. Intervindrem de la forma més concisa 
i precisa de què siguem capaços. Ens cenyirem al tema. 
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6.- Principi de disciplina. 
 
Obeirem dràsticament el moderador. Seran acceptades les 
qüestions de procediment. 
 
 
7.- Principi de docilitat. 
 
Aprendrem a escoltar i a endevinar allò que vol dir l’interlocutor per 
sota de les seves paraules. No serem perepunyetes amb allò que 
s’ha dit. El ver diàleg és de cor a cor (pr. 1), no de paraula a 
paraula. Les traduccions sempre són imperfectes. Atendrem la bona 
informació. 
 
 
8.- Principi d’integració. 
 
Al llarg de les successives intervencions anirem integrant allò que ja 
s’ha dit abans. Fugirem de diàlegs de sords, de repeticions, 
d’oposicions sistemàtiques. 
 
 
9.- Principi d’obertura. 
 
Sobre tot a l’inici del diàleg intentarem obrir tot el ventall de punts de 
vista diferents i de problemes inherents al tema que es tracta sense 
por a la diversitat que s’obre davant de nosaltres. 
  
 
10.- Principi de tancament. 
 
Sobre tot al final del diàleg, intentarem l’obtenció d’un model de 
consens que reculli tot allò de positiu integrable que ha sortit al llarg 
del diàleg. No sempre ho aconseguirem. 
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9.2000. versió 3. 23.9.2000. 
 

                                     APC               

 
 
 
 

ASSEMBLEES DELS PAÏSOS CATALANS. (proposta 
LMX, Barcelona, 11.9.2000) 
 
 
 
 
1.- IDEES TEÒRIQUES. (Els 6 punts de l’Assemblea dels PPCC). 
 
11.- Principi de col·lectivitat orgànica.- El subjecte comunitari. Poble ∆ Espai 
públic, república. Col·lectivitat orgànica. Comunitat territorial troncal. Nació 
(ètnia: parentiu + costums) de nacions. Nivells. 
 
1.- Reconeixement dels Països Catalans com a marc territorial propi de la nació 
catalana: l’Alguer, Catalunya del Nord, la Franja de Ponent, les Illes Balears i 
Pitiüses, el País Valencià, el Principat d’Andorra i el Principat de Catalunya. 
 
 
12.- Principi de responsabilitat plena.- Compromís troncal. Prèviament a la 
determinació d’objectes a aconseguir, cal l’autoconstitució dels subjectes 
col·lectius: independència, autodeterminació, sobirania, emancipació, 
autogovern, autonomia, autoorganització, alliberament, com a exigibles per qui 
assumeix la responsabilitat plena. “Plantem-nos!” (auto-). “Poble català, posa’t 
a caminar” (-determinació). 
 
2.- Reconeixement de què la sobirania catalana no recau en ningú més que en 
aquesta, constituïda per la voluntat expressa dels seus habitants compromesos 
a servir-la. 
 
 
13.- Principi de subsidiarietat general.- La democràcia és la força d’un poble 
ben plantat de baix a dalt. L’arrel de la sobirania és a la base. I puja cap a 
àmbits més alts en forma de decisions consensuades, que dirigiran les 
corresponents polítiques. Tot allò que es pugui fer més a baix no es farà més a 
dalt. Cal una acurada distribució de competències entre nivells. 
 
3.- Exercici permanent del dret d’autodeterminació a tots els nivells (individual, 
local, comarcal, regional i nacional)  i de baix a dalt a fi de  
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construir ja des d’ara uns Països Catalans democràtics políticament, justos 
socialment, fraternals ecumènicament i sostenibles ecològicament. 
 
 
14.- Principi de cooperació fonamental.- Cada comunitat es regirà pel consens 
obtingut en el diàleg ben informat de la seva assemblea troncal oberta, amb 
responsabilitat vertical limitada al seu nivell i àmbit. Comunicarà les seves 
directius a l’àmbit polític corresponent i es coordinarà amb les entitats sectorials 
democràtiques. 
 
4.- Construcció de la democràcia catalana, basada, d’una banda, en la 
renovació i l’aprofundiment dels mecanismes de participació política i 
econòmica actualment existents i, de l’altra, de l’autoorganització de la societat 
sencera en assemblees territorials i sectorials. 
 
 
15.- Principi d’acció no violenta.- De cara a atènyer i sostenir un futur sòlid ens 
definim inequívocament per l’estratègia d’acció no violenta basada en la 
cooperació, la denúncia, la no cooperació, la desobediència civil i l’acció 
alternativa. 
 
5.- Estratègia d’acció no violenta per assolir i mantenir la independència dels 
Països Catalans. Renúncia a tota agressió expansiva, un cop assolida. 
 
 
16.- Principi de solidaritat universal.- Amb els diferents nivells i àmbits interiors i 
amb la resta de nacions de la terra. Fraternitat, no amiguisme, clientelisme, 
nepotisme. Universalitat. Atenció primera als desvalguts, als oprimits, als 
marginats, als desinformats. 
 
6.- Estratègia de solidaritat en l’àmbit interior de les nostres assemblees i amb 
totes les persones i nacions, primerament amb les explotades i oprimides del 
món. 
 
 
 
2.- AUTOORGANITZACIÓ. 
 
 
21.- Els grups de suport.- Agrupació d’individus o entitats de tota mena 
adherits, convocats per la Mesa d’ells mateixos, que funcionen de matriu 
protectora davant un medi ambient fred o hostil, en el període incipient de 
l’autoorganització del poble. No són ni preassemblees provisionals, ni menys 
assemblees madures. 
Els grups de suport promouen, amb tota mena d’activitats i amb tots els mitjans 
al seu abast, el coneixement i l’expandiment del moviment, com també el debat 
intern i extern entorn al procés encetat. Des de l’inici, gener del 2000, s’han 
anat organitzant en diferents llocs, aproximadament segons les corresponents 
comunitats territorials, i han anat establint secretariats propis. Llur màxima 
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representació és la Mesa nacional, que es ve celebrant cada mes en un lloc 
diferent. La Permanent acompleix les funcions directives i representatives entre 
ple i ple de la Mesa nacional. Hi ha un Secretariat nacional (Rocafort 424 bis, 
Barcelona, 08027, 93.322.03.38, assemblea@assemblea.org,  cc/ 2013-0110-
21-0201025334). Quan hagin infantat el “fill” –l’assemblea- esdevindran un 
Consell d’Entitats autoorganitzat que porta la seva lluita i les seves estratègies. 
A part de funcionar com al nostre Consell Consultiu, llur tasca principal és la de 
buscar i oferir, un a un, els components corresponsables de les preassemblees 
(les futures assemblees encara en fase preparatòria). Aquest oferiment cal que 
sigui radicalment desinteressat. Sigui quina sigui la procedència del nou 
compromès, aquest començarà a participar en la plena responsabilitat i 
autonomia de l’àmbit de la novella preassemblea (22). Si manté la seva activitat 
en qualsevol entitat haurà d’aprendre dialècticament a servir les dues 
obediències o militàncies per separat. En concret, en la preassemblea hi 
participarà tot defensant sempre en primer lloc els interessos de la comunitat 
corresponent. 
 
 
22.- Les preassemblees. Construcció encara no ordenada del castell de les 
assemblees de les comunitats de la nació. La preassemblea, sigui del nivell i 
àmbit territorial que sigui, no es presentarà com a tal a eleccions polítiques i es 
configurarà segons el model, sempre igual, següent: 
 
a) Components o arrels: a la manera de les dendrites de la neurona, són els 
representants  de les preassemblees del nivell i àmbit territorial immediat 
inferior, amb les quals aniran enllaçant, i corresponsables en la pròpia 
preassemblea. Si encara no n’hi ha un altre component en la seva 
preassemblea, hi cobrirà provisionalment els llocs que calgui. La seva feina 
primera és la de cercar els components adequats que encara falten. Cada 
preassemblea, en aquest sentit, podrà ser deficient, normal o plena. Cal establir 
un decidit procés de baixada, de construcció de noves preassemblees, cap a la 
base local Carrer, escala, llar) i individual de la societat i, alhora anar bastint les 
preassemblees-cúpula que uneixen i intercomuniquen tot el castell comunitari. 
Les preassemblees sempre seran obertes i invitaran a tots els components del 
territori que se’n vulguin responsabilitzar. 
 
b) Cos o nucli: la preassemblea propiament dita. És el subjecte responsable i 
sobirà de la corresponent comunitat territorial, espai de recepció d’informacions 
i propostes ascendents i descendents, en vista a l’obtenció dels pactes 
(consens/contractes) que convinguin a la corresponent comunitat, amb el vist-i-
plau de les preassemblees inferiors. L’exigència de consens (sentir la mateixa 
cosa) acompanyant sempre al contracte és deguda al criteri de què l’assemblea 
d’una comunitat, tot i que tingui components discrepants, no pot ser ben 
fundada sense la convicció o convenciment cordial de la bondat del contracte 
col·lectiu. Aquest subjecte col·lectiu troncal és constituït únicament pels 
components definits en 22 a. Com a novetat important en la tradició 
assembleària, cal que el nombre de components sigui petit. Es recomana una 
xifra no massa allunyada de 6/7. Sempre que calgui. una preassemblea massa 
nombrosa serà descomposada en sub-preassemblees menys nombroses. Això 
permet evitar el dirigisme, la passivitat, la despersonalització de la gestió, les 
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grans despeses de comunicació, de locals, de secretariat, etc. La seva feina no 
és desenvolupar una oposició alternativa o un contrapoder simètric al de 
l’autoritat política. És d’anar assumint paulatinament l’arrel i el seguiment de 
totes les decisions comunitàries importants, que l’autoritat política, verament 
democràtica, anirà implementant. La concreció legislativa i la realització 
executiva romanen a mans dels polítics i derivadament de l’administració, com 
també, en el seu cas, de l’empresa privada. 
 
c) Eix únic o axó de descàrrega: representant de la voluntat unitària de la 
preassemblea en la corresponsabilitat de la immediata preassemblea de nivell 
superior. Potser al principi serà qui muntarà la seva preassemblea i semblarà el 
seu únic cap responsable. Quan més aviat millor la seva feina serà només de 
representació i comunicació de la seva preassemblea i de corresponsabilitat en 
la preassemblea de grau immedit superior. L’assumpció de la plena 
responsabilitat de la preassemblea recau sobre ella mateixa, com a persona 
comunitària conjunta. Caldrà que aquest representat / corresponsable sigui una 
persona diferent dels components de la preassemblea de grau inferior, triat dins 
de l’àmbit de la pròpia comunitat territorial. La informació i les propostes 
circularan en sentit ascendent i descendent. I, excepte en el període 
preassembleari, les decisions consensuades en una preassemblea, només en 
sentit ascendent.  
 
Pas a pas, el Castell comunitari de les preassemblees s’anirà entreteixint per 
tal d’aconseguir que no hi hagi enlloc solució de continuïtat. Des de qualsevol 
preassemblea s’ha d’acabar podent arribar a qualsevol altra sense sortir del 
castell. Cal exercitar aquesta nostra xarxa d’intra-comunicació independent i 
alternativa amb disciplina exigent quasi militar, en les coses d’interès general. 
Aquesta serà la nostra força. Potser ens podríem entrenar amb la distribució i 
aportacions, a l’entorn, del nostre butlletí. També caldria establir entre tots els 
components de la xarxa una cotització mínima recollida i distribuïda, segons 
reglament intern pactat (consens / contracte) per la mateixa xarxa 
comunicativa. ¿Quina velocitat de transmissió assolirem? (els missatges 
neuronals, com a mínim, van a 10 metres per segon) . 
D’antuvi les demarcacions territorials adoptades són les administratives actuals. 
Tot seguit quan haurem assolit les assemblees, ja consensuarem les 
demarcacions que vulgui el poble. 
Pedagògicament es pot animar a tota persona, simpatitzant, adherida, amiga, 
veïna o parent a ocupar, sempre provisionalment, el nus que li correspongui, 
segons el seu domicili, lloc de treball o de segona residència, en les 
assemblees del castell comunitari. Sense massa discussions de fons, és millor 
començar per demanar-li senzilles feines de comunicació: distribució del butlletí 
de campanya, transmissió d’informació d’actes, plantades, festes, etc. La 
pràctica li anirà ensenyant quina cosa sigui anar assumint responsabilitats cada 
cop majors per a la pròpia realització plena i per al bé de la pròpia comunitat 
immediata i, paulatinament, cap a comunitats més amples. Se li anirà obrint un 
món cada cop més universal. Entre la gent que ja ha demostrat la voluntat de 
col·laboració caldria omplir la cúpula del Castell, talment que tot estigui “sota 
teulada” de (pre)resonsabilitat. 
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23.- Les assemblees.- Arribar a constituir l’assemblea d’assemblees dels 
PP.CC. és la nostra fita principal. Estimuladora o declaradora, si així ho vol, de 
la plena sobirania democràtica dels PP.CC. en fraternal relació, a dissenyar, 
amb els altres pobles democràtics o oprimits de la Terra. La constitució d’una 
vera assemblea democràtica a qualsevol nivell és un fet tan important per a una 
comunitat humana que no es pot banalitzar de cap manera. Haurà de mirar 
d’esdevenir permanent i, per consegüent, constitucionalment institucionalitzada. 
Mentre, serà meritòria obra del voluntarisme dels catalans. La feina cobrada en 
els diferents serveis de les assemblees priva de veu i vot. La representació i la 
corresponsabilitat voluntàries donen veu i vot. 
 
a) Fase de transició. Condició prèvia per a què una preassemblea pugui 

constituir-se en assemblea és que “toqui” a la base. Totes les assemblees 
de llar hi toquen. Una preassemblea d’escala, que es basa en un 50% per 
cent mínim de preassemblees de llar que, a llur torn, compten amb un 50% 
mínim dels seus components individuals adults, pot ser considerada 
assemblea d’escala. Creiem que cal una declaració, escrita i pública, de 
compromís, l’original de la qual es conservarà en el registre de la mateixa 
assemblea. Això serà vàlid per a les assemblees de qualsevol nivell. No cal 
esperar a autodeclarar-se assemblea a que totes les preassemblees 
estiguin apunt. Com en el costum casteller, de primer apareixeran castells 
menors i després s’aniran assolint els majors fins a la coronació d’un únic 
castell nacional, a l’espera d’agermanaments en castells encara majors. Les 
assemblees hauran d’aprendre a obtenir pactes (de consens i contracte), 
sempre de baix a dalt, tot i que la informació i les propostes hauran de 
circular en els dos sentits. Cada assemblea serà independent 
(independència compartible voluntàriament) en el seu territori i no permetrà 
cap ingerència de fora que pugui instrumentalitzar-la.  El contingut, la feina 
de les assemblees resta suggerit en l’apartat 3. 

 
b) Fase definitiva. Ara resulta imprevisible la forma en què serà assolida la 

plena sobirania. Deixem, doncs, aquest punt obert. Només dir que la 
corresponent nova constitució haurà de reconèixer l’espai social de l’àmbit 
públic fonamental, entre l’àmbit oficial i el privat, mitjançant la 
institucionalització d’aquesta columna de la vera democràcia que és el 
castell de les comunitats – assemblees del poble.  

 
 
 
 
3.- CONTINGUTS PRÀCTICS. 
 
 
31.- En general: Cada preassemblea s’anirà fent càrrec progressivament i cada 
assemblea es responsabilitzarà de la totalitat de la realitat social exclusivament 
pròpia de la seva corresponent comunitat, sigui com aquesta sigui. L’autoritat 
política haurà d’anar acostumant-se a considerar-se delegada. “L’autoritat al 
servei del poble”. “L’autoritat democràtica ha d’obeir la voluntat del poble”. Si el 
poble s’equivoca en serà únicament ell el responsable. L’univers avança tot 
equivocant-se. Això és clar en l’assemblea de llar. Els pares es fan 



 139

responsables de tot el referent a ells i als seus fills. Ni el veí ni ningú altre no és 
responsable de què els nostres fills mengin, duguin sabates o estudiïn música. 
Tot allò de què actualment s’ocupa l’estament oficial: l’Estat, la Generalitat, el 
Consell Comarcal, l’Ajuntament, abans se n’ha d’haver ocupat l’estament 
públic: l’Assemblea del nivell corresponent. Ho hem dit abans: tant la iniciativa 
primera com el seguiment posterior. Els càrrecs a l’assemblea seran temporals 
i entranyables o cordials. L’elegit s’haurà de guanyar, amb la feina generosa i 
ben feta, la confiança dels seus. 
 
 
32.- En particular, a títol de suggerències no exhaustives i segons classificació 
convencional: 
 
 
321.- Organització comunitària. 
 
321.1.- Accions testimonials. 
321.2.- Publicitat. 
321.3.- Muntatge, expansió (ascendent, col·lateral i descendent) i coordinació 
de Grups de Suport, de Preassemblees i d’Assemblees. 
321.4.- Activitats de tota mena. 
 
 
322.- Relacions socials. 
 
322.1.- Relacions polítiques de partits, d’Estat legislatiu i executiu. 
322.2.- Amb l’administració pública. 
322.3.- Amb les professions liberals i les entitats socials: de salut, 
d’ensenyament, de comunicació, laborals, gremials, de cultura i d’oci, etc. 
322.4.- Relacions ecosocials. 
322.5.- Relacions ecumèniques eclesiàstiques i profètiques. 
322.6.- Relacions amb el món jurídic. 
 
 
323.- Economia cooperativa. Participació, solidaritat i anticorrupció. 
 
323.1.- Exterior: producció/mercat, econometria, infraestructures, recursos i 
medi ambient, sostenibilitat, etc.  
323.2.- Interior: finançament i voluntariat.  
323.3.- Cap al pacte de solidaritat i la renda bàsica universal. 
323.4.- Bossa comuna. Patrimoni públic. Capitalisme comunitari. 
 
 
324.- Servei administratiu. 
 
324.1.- Secretariat. 
324.2.- Serveis tècnics i informàtics. Consultes professionals. 
324.3.- Registres. Estadística. 
324.4.- Comptabilitat. 
324.5.- Cens humanitari i ecològic. 
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ESTIMATS OPRIMITS DEL MEU POBLE 
 

 
 Una trista història del nostre país, però més universal del que a primera vista 
pugui semblar. Els oprimits nacionalistes tendeixen a dretanitzar-se i els oprimits 
socioeconòmics d’esquerra tendeixen a espanyolitzar-se. Tots són oprimits, però en el 
si amarg de l´opressió es generen dues forces que acaben divergint i fent trencadissa 
general. Sembla que no puguem defugir el malèfic crit: “Oprimits del meu país, 
desuniu-vos!” Així la nostra història podrà donar una altra volta de rosca al poltre de 
tortura de l´opressió. 
 
 Recordo que el Bloc d’Alliberament Nacional intentava unir la lluita contra 
l’opressió social i econòmica i la lluita contra l’opressió nacional. Tasca difícil. Ja abans 
el catalanista del PSUC, en Joan Comorera, restà en franca minoria en front del PSUC 
obrerista espanyolista mundialista (aleshores es deia impròpiament internacionalista). 
Al PSAN li ocorregué el mateix però a la inversa. El decantament fou cap al 
nacionalisme. Més tard, Esquerra Unida i Alternativa, d’una banda, i el PI, de l’altra, 
marquen el decantament fort en aquest tema. Un decantament més suau es veu avui 
entre Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. Sempre la mateixa cosa: 
“Primer que tot la justícia social” o “primer que tot la independència nacional”.  
 
 No penséssiu que això només ens passa als catalans. La història de la lluita 
reivindicativa basca també va patir aquesta mena de malaltia. La majoria d’escissions 
de l’ETA nacionalista han esta pel costat esquerre. (Recordo, en la meva estada a 
Carabanchel, els presos d´ETA-6à assemblea, pels anys 70. Eren una escissió que 
acabà desembarcant en el troskisme). Igual es pot dir de l’escissió Euskadiko Eskerra 
del PNB, que ha anat a parar al PSOE. 
 
 Els fets de maig de 1938 que desbarataren lamentablement la reraguarda 
republicana en la guerra, fou en bona part, una batalla a mort entre esquerrans poc 
nacionalistes i nacionalistes poc esquerrans. Era un calc al nostre país dels fets de 
l’Alçament de Kronstadt a la Rússia revolucionària. Vencen uns contra els altres o 
vencen els altres contra els uns o no venç ningú i l’oprimit resta igual. 
 
 ¿Com s’evita aquesta centrifugadora que malbarata tants d’esforços i patiments 
ben intencionats, sovint heroics?  Permeteu-me un parell de reflexions, una de més 
aplicada i particular i una altra de més general i especulativa.  
 
 1. L’opressió sempre és opressió, es faci com es faci. Però n’hi ha de moltes 
maneres.     
 
 Als lluitadors nacionalistes, els costa de veure que reproduir l’opressió 
socioeconòmica en un Estat independitzat políticament és un engany, perquè aquests 
polítics obeiran per força (si no hi ha alliberament i autoorganització de base) les 
mateixes directrius socioeconòmiques que l’Estat del qual surten. Anant més al fons, 
són víctimes del políticisme vigent. Sembla que la política és el lloc del poder des d’on 
es pot fer i desfer. És un miratge. Potser avui dia no hi ha persones més obedients que 
els polítics. ¿Qui en són els amos? Per damunt d’altres polítics, són grans i cada cop 
més poques corporacions socioeconòmiques d’implantació mundial, a les quals fins i 
tot els plau la fragmentació de la “sobirania” política per dominar més còmodament 
cada Estat. 
 
 Als lluitadors per la justícia socioeconòmica, els costa de veure que l’opressió 
nacional oprimeix també els individus, més indirectament, cert, però també amb major 
eficàcia. No se n’escapa ningú. Els immigrants andalusos, per posar un exemple, amb 
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el dèficit fiscal escandalós que pateix el Principat de Catalunya són més oprimits que 
els burgesos catalans i fins més que els obrers andalusos a Andalusia, on hi ha 
superàvit fiscal. Pensem que el que sobra allà i falta aquí són diners públics que 
majoritàriament s’inverteixen en les classes més desfavorides. El no nacionalisme 
català dels oprimits econòmicament és víctima del lliberalisme o individualime vigent. 
Sembla que l’individu és l’únic subjecte amb drets. Però tant importants haurien de ser 
els drets col·lectius de les nacions com els drets individuals de les persones. 
Màximament si considerem que una disposició executiva de l’àmbit nacional afecta, i 
de cop, a tots els individus d’aquella nació sense excepcions. 
 
 2. Per tancar, afegeixo una reflexió més general. Ens han educat a què quan 
una cosa és veritat la seva contradictòria és falsa. És el principi dogmàtic de no-
contradicció que porta la societat a la tirania que no accepta discrepants. Els oprimits, 
per alliberar-nos, hauríem d’adoptar el principi dialèctic de sí-contradicció. Quan una 
cosa és veritat la seva contrària també. Aquest principi transforma la divergència en 
convergència. Si la justícia socioeconòmica és desitjable, la socionacional també, i 
viceversa. Cal substituir la conjunció dìsjuntiva (i distorsionadora) “o” per la copulativa 
(i agermanadora) “i”. Individu sobirà (o emancipat), llar, barri, municipi, comarca, regió, 
país, nació sobiranes. Prou opressió econòmica i nacional. Accés del poble al poder 
polític i econòmic (2n punt de l’Assemblea de Catalunya). 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 20.10.2000 
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SÍNTESI ESTRUCTURAL 
 
 

 Parlava, fa dies, en aquestes mateixes planes, sobre el sentit del consens. I 
deixava sense respondre com s’assoleix la síntesi feliç del consens. El tot és més que 
la mera juxtaposició de les parts. Aquest principi que sembla provenir de l’antiga 
saviesa xinesa té dos aspectes, un de mecànic i un de transcedent. 
 
 Mecànicament, el tot és més que la suma de les parts perquè a més de 
la suma apareixen les relacions entre les parts que sobrepassen la simple 
suma numèrica. Els científics parlen de superestructures o emergències. 
Posem el cas més senzill. Dues persones alhora poden pujar a l’altura d’un 
metre un sac de 80 quilos. Però cadascuna per separat no pot pujar els 80 
quilos a mig metre. Els 20 quilos de ferralla en què s’ha convertit un motor de 
cotxe no poden moure el cotxe. El gas oxígen barrejat amb el gas hidrògen fan 
un gas barreja, però convenientment muntats fan el líquid aigua de propietats 
ben diferents. El poble dixit: “la unió fa la força”. I més, assoleix qualitats noves, 
sovint sorprenents. Hegel promogué la síntesi dels contradictoris. Però, com 
s’asssoleix? A principis del s.XX els físics, encapçalats per Niels Bohr, 
introduiren en la ciència el concepte nou de “complementarietat contradictòria”. 
Cal cercar en els dos extrems contradictoris allò que els fa complementaris. Els 
dos extrems tenen qualitats positives, però un té les que falten a l’altre i l’altre 
té les que falten a l’un. Estàticament s’endollen o dinàmicament s’alternen en 
una oscil·lació compensatòria. Més tard, a mig segle, Norbert Wiener fundà la 
ciència cibernètica. Millor que anul·lar l’acció amb la reacció, com postulava 
Newton, era complementar l’acció amb la retroacció o feed-back cibernètic. En 
comptes d’oposar-se frontalment al contradictori, fer un àgil moviment de 
cintura, donar-li la volta, fer un moviment lateral per influir pel darrera al 
contradictori. S’assoleix un equilibri dinàmic entre contradictoris que allibera 
bona part de les forces en joc per a dedicar-les a altres tasques. La cibernètica 
ens parla de x graus de llibertat assolida. Feliç hauria estat el diàlectic Hegel si 
hagués pogut disposar d’aquesta màquina de fer síntesis. No cal dir que 
inventar en cada cas el mecanisme de retroalimentació no és cosa fàcil. Però 
avui s’ha pogut comprovar que funcionen meravellosos dispositius cibernètics 
en les galàxies, les estrelles, en l’atmosfera i els oceans del nostre planeta, en 
la relació entre matèria i vida i en el cos i els nervis dels sers vius. L’art humà 
ha muntat, fins i tot sense saber-ho, cicles de retroacció en la maquinària del 
rellotge, del tren a vapor, etc. I estem aprenent a organitzar les contradiccions 
socials amb solucions cibernètiques que, pels seus efectes, semblen 
miraculoses.  
 
 Resta, abans de tancar aquest article, fer esment d’un altre aspecte de la 
síntesi superadora de les parts. I l’he anomenat transcedent. La transcendència 
porta segles de franca derrota en el món occidental. Potser com a reacció de la 
llarga edat mitjana, en la que les consideracions transcendents ocupaven 
obsessivament el primer pla de la cultura, hem tingut unes edats moderna i 
contemporània en què segle a segle hem anat arraconant la visió transcedent 
de les coses, fins a foragitar-la de la nostra atenció com a punt de vista caducat 
i inservible. 
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 Pel que fa al nostre tema, quan els dos termes diferents, discrepants, 
contradictoris són éssers humans, la síntesi no és només una tasca estructural, 
mecànica, merament objectiva. És, a més, quelcom que afecta la subjectivitat, 
una realitat que escapa al control físic. Els escèptics de la transcendència, 
suporten el sentimentalisme medievalitzant o romàntic (la nostàlgia moderna de 
l’edat mitjana) amb paciència. El tol·leren. “Valor? Se li suposa.... ”. “Cal 
mantenir la moral alta de l’exèrcit”. Deia Maquiavel: “El Príncep no creu en la 
religió, però la practica perquè li convé per a dominar els seus súbdits”. 
 
 En una controvèrsia, hi ha prou amb introduir racionalitat, com volien 
Leibniz, Kant, etc.? És la mateixa cosa llibertat i racionalitat? És possible la 
síntesi instrumental (contracte) sense la síntesi cordial (consens)? En parlarem 
un altre dia. 
 
 
 Lluís M. Xirinacs, 30.10.2000 
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SÍNTESI TRANSCENDENTAL. 
 
 
 
 
En la penúltima col·laboració meva en aquest diari encetava el tema de la recerca de consens 
per part d’un col·lectiu per arribar a poder constituir-se en persona comunitària. Cal obtenir 
propòsits consensuats per existir com a subjecte social, per damunt i sense negar les diferents 
opinions dels components d’una determinada  comunitat objectiva. Però, com s’assoleix la 
síntesi feliç del consens? Apuntava dues respostes: l’estructural i la transcendent. En el darrer 
article meu vaig tocar el tema de com obtenir una síntesi estructural acceptada per tothom a 
partir de la conjunció dels propòsits de les parts participants. El resultat és un pacte contractual. 
Avui toca parlar del consens o síntesi transcendent. 
 
El prestigi de la transcendència, deia al final del meu escrit anterior,  porta segles de franca 
derrota en el món occidental, tal volta com a explicable reacció a l’obsessiva preocupació 
medieval sobre les realitats transcendents, l’espai de la creença. Immanuel Kant, en la Crítica 
de la Raó Pura, tracta de salvar aquest espai de la creença, Glaubensraum, de l’embranzida 
cientifista de la física newtoniana, que el tenia afectat a ell mateix. Però paulatinament es va 
arreconant aquest espai. En l’entrada del segle XX, la recerca del llenguatge ideal “perfecte”, la 
lògica – matemàtica, porta en un primer moment a Ludwig Witgenstein (tan ben estudiat i 
traduït pel filòsof gironí Josep Maria Terricabras) a dir la famosa frase final del seu Tractatus: 
“D’allò que no es pot parlar [correctament], cal guardar-ne silenci” (� 7). El claudàtor és meu. 
Sorprèn agradablement que tres paràgrafs més amunt declarés: “ L’inexpressable 
[correctament], tanmateix, existeix. Es mostra, és allò místic” (� 6.522). En ple segle XX però, 
les coses van més enllà. Fenòmens com la “Secularització” o la “Mort de Déu” intenten 
demostrar que la transcendència ja no és necessària. Que el món s’ha fet adult, va sol i no 
troba a faltar res del més enllà. I, darrera d’aquesta caduta dei Dei, ve la caiguda d’aquesta rara 
entitat que en diem subjecte humà. Els filòsofs i sociòlegs Talcott Parsons, nordamericà, i 
Niklas Luhmann, alemany, de gran influència en els seus respectius territoris, tracten d’explicar 
les estructures i les funcions socials sense cap necessitat de referir-se al subjecte humà, amb 
un total menyspreu de la persona individual. Ni transcendència ni immanència, pura estructura 
objectiva, material i funcional. Llur materialisme és molt més groller que el materialisme 
dialèctic dels marxistes. Molt agudament Jacques Monod ho detectarà en el seu polèmic llibre 
L’Atzar i la Necessitat: quan diu que el materialisme dialèctic, “que aporta la interpretació total 
que exigeix l’esperit”, recorre a la “projecció animista”.  El cinísme de l’estructuralisme 
materialista occidental recorda el del pensament de Nicolau Maquiavel, manllevat del de Pietro 
Pomponazzi: “El Príncep no creu en la religió, però la practica perquè li convé per a dominar els 
seus súbdits”. El neuròleg, nobel de medicina aragonès, Santiago Ramón i Cajal, deia: “He 
resseguit les neurones del cervell amb el microscopi i mai no m’he topat amb l’ànima”. I Erich 
Fromm afirmava: “L’estabilitat social depèn en grau relativament escàs de l’ús de la força 
externa. La religió fa una funció d’estímul per a la gran majoria dels homes, en vista d’acceptar 
emocionalment la seva situació de classe. En aquesta posició psicològica de sotmetiment 
infantil resideix una de les principals garanties de l’estabilitat social”. 
 
I, tanmateix, de tots els cantons del passat segle XX, salten espurnes que avisen del possible 
sectarisme implícit d’aquestes posicions. El públicament incrèdul Josep Ortega i Gasset, quan, 
a l’inici del segle, s’assabenta de les afirmacions de la nova física quàntica, exclama i escriu, 
com un talaia a la cofa d’una caravel·la colombina: “Déu a la vista!”, frase que farà fortuna. Un 
Wittgenstein reconvertit, un lògic famós, Kurt Gödel, i els components del famós Cercle de 
Viena, acabaran reconeixent que el llenguatge ideal lògic - matemàtic no pot acabar de ser 
perfecte del tot. Sempre dependrà del llenguatge gramatical usual. Wittgenstein diu, ara, que 
cada espai de realitat ha de menester un llenguatge diferent adequat, “un cabasset d’eines” 
apropiat. Llenguatge artístic, místic, mitològic, metafísic, jurídic, etc. Noam Chomsky, 
substitueix la gramàtica usual estructural, vigent en el seu temps, per una gramàtica generativa 
que “permet” al llenguatge popular la capacitat de què dues persones s’endevinin sense 
recórrer a la logística. Torna a ser possible parlar en romanç per entendre’s. Neix 
l’hermenèutica com a branca de la filosofia especialitzada en la interpretació dels diferents 
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llenguatges. Una novel·la, un drama, una sentència sapiencial o jurídica, una senzilla conversa 
entre amics, la introspecció que t’anima a practicar un psicòleg no conductista, ens obren el 
món interior de la subjectivitat individual... i de la col·lectiva, més enllà dels teoremes 
matemàtics i de les lleis de la física. Sentim la mateixa cosa. Consentim. Concordem. 
 
L’educació rebuda no ens ha acostumat gens a percebre la bona flaire de la concòrdia, les 
belles sentors del consens. Qui les ha experimentades no les oblidarà mai més. És capaç de 
fer grans sacrificis per obtenir-les, per conservar-les, per protegir-les, per acréixer-les, per 
aprofundir-les. Se’n pot parlar i moltíssim, contra l’opinió del primer Wittgenstein, i amb rigor, tot 
i que no precisament lògic matemàtic. Existeixen altres rigors, amb altres criteris. En estètica, 
per exemple és més rigorosa la frase “els teus ulls són dos lliris” que la frase “els teus ulls 
semblen dos lliris”. Cada àmbit humà té el seu “cabasset d’eines” lingüístic i el rigor 
corresponent en el seu maneig. L’àmbit profètic entre els primers cristians s’expressava amb 
tanta abundància que es parlava de com moderar l’exuberant “do de llengües”, glossolalia. I 
existia un coneixement de les condicions de rigor per discernir una bona profecia d’una de 
dolenta. Se’n deia “do de discerniment d’esperits”. També hi havia traductors del llenguatge 
profètic a l’usual: “do d’interpretació de llengües” (1 C 12,10b). Que lluny som avui dia de saber 
parlar el llenguatge adequat per a construir l’ànima col·lectiva, aquella que hem de menester 
per arribar a una futura concòrdia universal com la que regna entre les cèl·lules del meu cos! 
 
Amb intenció de promoure la pràctica d’una pedagogia social, que ens és de primera 
necessitat, a començaments de la tardor passada, em vaig presentar, a l’entrada de tardor, a 
l’eminent periodista olotí, Josep Puigbó, director de la nova emissora de ràdio, Ona Catalana, i 
li vaig proposar un programa de ràdio original, “Fòrum de Consens”, per, en comptes de 
barallar-nos per imposar als altres les nostres opinions particulars, aprendre tots plegats a 
cercar l’ànima comuna en les nostres assemblees, furgant per sota de les nostres inevitables 
diferències. La proposta fou acceptada. Ja portem tres sessions (la política, l’Església catòlica, 
la tecnologia), una cada darrer dimecres de mes, de deu a dotze de la nit. A l’entorn d’un tema 
candent citem unes quantes persones adequades i dialoguen, des de les seves diferències, 
cap a la conquesta d’un consens més o menys possible. Modera amb mà ferma en J. Puigbó. 
Alimenta de contingut la conversa, amb la seva documentació afinada, el també olotí Lluís 
Busquets i Grabulosa. I servidor fa d’àrbitre sota un reglament que consta de deu principis que 
han d’observar els components de cada fòrum: 1.- De cordialitat o d’estimació. 2.- D’ètica o de 
convenciment. 3.- De racionalitat o de lògica. 4.- De llibertat d’expressió. 5.- De brevetat en l’ús 
de la paraula. 6.- De disciplina o d’exigència. 7.- De ver diàleg o de comprensió dels altres. 8.- 
D’esperit integrador o de síntesi. 9.- D’obertura o de manifestació de les dificultats. I 10.- De 
tancament o de consens col·lectiu. El programa va de meravella. Els interlocutors xalen. Que 
lluny són d’aquelles nefandes reunions de les Comunitats de Propietaris o de veïns d’una 
escala, que tots hem patit, celebrades en el repla de l’escala o en l’aparcament gèlid perquè no 
hi ha cap lloc on pugui néixer l’ànima col·lectiva! 
 
Per tancar, us ofereixo un suggeriment bibliogràfic que algú podria traduir al català: Sobre el 
diálogo, de David Bohm, editorial Kairós, Barcelona, 1996. Bohm, un dels físics més eminents 
del nostre segle, a través de la física i més enllà d’ella, descobrí la transcendència. Treballà 
professionalment, a partir d’un moment de la seva vida, associat a un famós savi hindú, Jiddu 
Krishnamurti. Física i mística agermanades, no confoses. I dedicà la part final dels seus anys a 
ensenyar i fer pràctiques de com tenir cura de l’ànima col·lectiva, més enllà de la cura de les 
estructures socials i materials. El seu llibre és un recull, dels seus ensenyaments i de la seva 
experiència, a càrrec de Lee Nichol, editor i escriptor que participà en els famosos grups de 
diàleg de Bohm. 
 
  

  Lluís M. Xirinacs.  
Barcelona, 7.1.2001.  
Per al Diari de Girona. 
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CRIDA  2001. PAÏSOS CATALANS. 
 
 
 
Fa un any que em vaig plantar a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona en un gest 
públic per exigir la independència del Països Catalans. Som una nació i tota nació 
adulta, com tota persona individual adulta, té el dret i el deure d’emancipar-se, 
d’independitzar-se de tuteles opressores o proteccionistes. A les nacions els calen els 
mateixos drets reconeguts als individus des de la Revolució Francesa: els “Drets 
Humans”, en aquest cas, col·lectius o dels pobles . Ho reconeixen inequívocament així 
les declaracions dels drets dels pobles d’Europa i de la O.N.U. Qui no accepta això és 
un vulgar opressor de nacions. Espanya, França, Anglaterra, acceptades tal qual per la 
“democràtica” Europa, són vulgars presons de nacions, imperialismes anacrònics. Són 
perverses quan amb boca plena diuen “Nosaltres els demòcrates” i amb els seus tancs 
i avions mantenen esclaves les nacions de llur territori. 
 
Entenc per independència la vera independència, la no dependència sota qualsevol 
coacció en la presa de decisions: ésser amos del propi destí. També se’n diu 
alliberament, autogovern, autodeterminació, sobirania, etc., sempre en el seu sentit 
ple. Tota col·laboració inter-nacional, no serà inter-dependència, com agrada de dir a 
la ideologia imperialista, ans independència voluntàriament compartida i sempre 
retirable. I em refereixo tant a la coacció externa com a la coacció que una part de la 
nació pugui fer sobre l’altra. De la no coacció de dins també se’n pot dir 
autodeterminació radical o democràcia interior. 
 
Aquesta darrera condició no ha estat fàcilment entesa durant aquest primer any per 
molts independentistes que només aspiren a la nostra separació respecte als Estats 
que actualment ens dominen. Jo insisteixo en la doble independència, per honradesa i 
per eficàcia. ¿Com podem exigir honradament la no opressió externa si estem 
disposats a exercir-la internament? ¿Qui ens assegura que aquest opressor que 
anteposa els seus interessos als interessos col·lectius, no ens trairà lliurant-nos als 
nostres enemics externs quan li convingui, com tantes vegades ha succeït en la nostra 
història? A més, en vista a l’eficàcia, l’”exèrcit” amb que hem d’alliberar-nos de la 
dependència exterior estaria podrit per dins, tindria la reraguarda inestable i no 
disposaria de la força necessària per a assolir i mantenir aquesta difícil independència 
de l’exterior. Theodor Momsen, premi Nobel de literatura en 1902 i gran historiador de 
l’Imperi Romà, atribueix la caiguda de l’Imperi, no al poder dels bàrbars, ans a les 
lluites intestines, sobre tot amb els oprimits esclaus revoltats en la seva reraguarda. 
Gandhi també deia que la dependència de l’Índia venia del podriment intern. Les 
nostres divisions i insídies internes són la font principal de la nostra feblesa. 
 
Per consegüent, després d’un any, en el qual el poble ha respost autoorganitzant-se, 
per començar, en Grups de Suport, una mica per tot el país, torno a fer una crida a tots 
els catalans, vinguin d’on vinguin, creguin allò que creguin, als que resideixen de forma 
permanent en el nostre territori i que hi visquin, no per a dominar-lo ans per a estimar-
lo, per tal que, a més d’allò que ja puguin estar fent per al país, com a persones 
humanes s’enquadrin i funcionin disciplinadament en la Preassemblea corresponent al 
territori on viuen, on treballen, on passen ordinàriament els dies de lleure, amb la 
finalitat de cercar el consens intern necessari a allò que més convingui a la 
corresponent comunitat territorial. Són una lleva i un entrenament pràctic en vista a 
una mobilització general per a una campanya no violenta i democràtica des de la base. 
Així anirem preparant l’Assemblea d’assemblees, la nova eina autoorganitzada de la 
nostra llibertat i de la nostra responsabilitat plenes, sense dependències. 
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Per tot l’any passat han fruitat molts Grups de Suport a la futura Assemblea dels 
Països Catalans, constituïts a partir de la llarga llista d’adhesions rebudes. Aquests 
grups aniran creixent, escampant-se i llurs actuacions aniran augmentant. Organitzats 
en un Ple nacional, una Permanent i un Secretariat, poden esdevenir l’embrió d’una 
gran Federació d’Individus i d’Entitats Catalanes (culturals, laborals, socials, 
esportives, folclòriques, comunicacionals, econòmiques, etc.), la FIEC o, simplement, 
“la Federació”?, el millor lobby imaginable en permanent acció unitària, per pressionar 
les autoritats polítiques vers l’obtenció de la sobirania  
 
nacional. Faig una crida especial en aquest sentit a les múltiples entitats que ja lluiten 
sectorialment per l’alliberament del poble i que ja comencen a sentir fondament la 
necessitat de la unitat d’acció com s’ha demostrat aquest any passat en ocasió de la 
desfilada de les forces armades espanyoles a Barcelona i en ocasió de l’Onze de 
Setembre. 
 
Però, a més, aquest segon any desitjo que sigui l’any de la gestació de les 
Assemblees. D’aquesta gestació en diem Preassemblees. Aniran sortint a partir dels 
Grups de Suport i per a ajudar-los, fonamentar-los, col·laborar-hi i crear-ne de nous. 
Llur conjunt constituirà l’”Arbre de les Assemblees” o l’”Exèrcit no violent i democràtic 
de la llibertat” o la “Persona col·lectiva responsable de la comunitat dels catalans 
davant del món”. No existeix! Estem desarborats, inermes, alienats. Aquest model 
necessari per al bon funcionament d’un poble ni tan sols existeix en la ment de la 
majoria de la nostra gent. I allò que és desconegut fa basarda. És, doncs, de primera 
necessitat acceptar la urgència de l’autoorganització per molt costa amunt que se’ns 
faci. 
 
 Català: 
  Només pel fet de ser-ne, et demano que, a més a més d’allò que ja 
estiguis fent, reservis una mica del teu temps i et prestis a col·laborar a fer la 
Preassemblea del teu barri, del teu carrer, de la teva escala. Senzillament, sense 
heroismes, però amb disciplina, amb convicció. Un representant, triat per consens pels 
convençuts de cada llar, en l’escala. Un representant, triat per consens pels 
convençuts de cada escala, en el carrer. Un representant dels convençuts de cada 
carrer, en el barri. I així successivament cap al municipi, la comarca, la regió, el País, 
els Països Catalans, al servei fraternal de totes les nacions de la terra, especialment 
de les més desfavorides. Disposem ja d’un “Opuscle de Formació Interna”, confegit pel 
Grup de Suport del Baix Camp, per aclarir-ne el procediment. 
 
  Ens ajudarem tots a tots, parents immediats, amics propers i veïns a 
escala local; parents llunyans i amics distants a escala general. Agrairem l’ajuda moral 
i material de tots els catalans escampats pel món. Se’ns demana desplegar la nostra 
dimensió social sempre tan arronsada, se’ns demana eixamplar l’horitzó de la nostra 
vida sempre tan estret. ¿Com sabrem ser universals si vivim enclaustrats en el nostre 
individualisme? Davant de l’exaltació interessada d’una humanitat egoista, consumista, 
alienada, explotada, massificada, proposo d’iniciar una autèntica regeneració social.  
 
  Per a aquest segon any de camí demano, doncs, l’obertura d’un doble 
front:  

a) augmentar els Grups de Suport que obrin el pas a una Federació  
 d’Individus i d’Entitats Catalanes, 

b) començar la preparació directa de l’Assemblea d’assemblees de les 
 comunitats territorials dels PP.CC. 

 
Per als dos fronts proposo defensar unitàriament aquests sis punts,  

proposats per al nostre Moviment “Jo també em planto”: 
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1.- Reconeixement dels Països Catalans com a marc territorial propi de la nació 
catalana. 
 
2.- Reconeixement de què la sobirania catalana no recau en ningú més que en 
aquesta, constituïda per la voluntat expressa dels seus habitants compromesos a 
servir-la.  
 
3.- Exercici permanent del dret d´autodeterminació a tots els nivells (individual, local, 
comarcal i nacional) i de baix a dalt a fi de construir ja des d´ara uns Països Catalans 
democràtics políticament, justos socialment, fraternals ecumènicament i sostenibles 
ecològicament. 
 
4.- Construcció de la democràcia catalana, basada, d´una banda, en la renovació, 
millora i aprofundiment dels mecanismes de participació política i econòmica 
actualment existents i, de l´altra, de l´autoorganització de la societat sencera en 
assemblees territorials i sectorials. 
 
5.- Estratègia d´acció no violenta per assolir i mantenir la independència dels Països 
Catalans. Renúncia a tota agressió expansiva, un cop assolida. 
 
6.- Estratègia de solidaritat en l´àmbit interior de les nostres assemblees i en l’àmbit 
exterior amb totes les persones i nacions, primerament amb les explotades i oprimides 
del món. 

 
Postdata: Jo sóc un més del poble. La meva crida és alta i clara. El poble farà allò que 
voldrà. I collirà allò que sembrarà. Aquesta crida és només de la meva exclusiva 
responsabilitat. 

 
 
 
     Lluís Maria Xirinacs i Damians. 
     Barcelona, 1 de gener de 2001. 
 
. 
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ESCALA. 
 
Valents! Aquells que han sabut creuar el quatre o cinc metres que separa la seva llar de la del 
veí en el mateix replà de l’escala i han sabut tustar a la porta d’enfront. 
-“¿Voldria passar a casa meva una estona, el dia que li vingui bé, a fer un cafetó, i xerraríem de 
les coses de l’escala en vista a que la comunitat de veïns sigui quelcom de positiu i funcioni en 
bé de tots, sense esperar a que el gestor administratiu ens convoqui legalment  per a barallar-
nos?”. O, si no: “¿Ens podríem trobar una estona al bar d’enfront per xerrar de les nostres 
coses; de la brutícia de l’escala, dels lladrucs del gos del quart pis, etc.?”. ¿No hi ha ningú amb 
l’ànima gran –magnanimitat- que treballi la comunitat de veïns com a una persona col·lectiva de 
més categoria que qualsevol de les petites persones individuals que la componen? ¿Tots tenim 
ànim de ratetes esquifides? 
 
De primer, per refer el teixit orgànic del poble de veritat, cal reconstruir l’assemblea de llar, el 
subjecte col·lectiu de primer nivell. Ja en vam parlar un dia. Cada llar haurà de delegar a un 
dels seus membres la seva representació en la consegüent assemblea d’escala que caldrà 
anar constituint. En el ben entès que cal que aquesta assemblea tingui pocs components, per 
tal que la reunió sigui personalitzada i autènticament corresponsable.. Si en té massa, caldrà 
subdividir aquesta assemblea en altres de més petites –escala superior, escala mitja, escala 
inferior-. Intel·ligència té la gent per resoldre aquests petits problemes! 
 
I així, caldrà anar construint l’assemblea de tram de carrer, d’eix viari, de veïnat, de barri, etc. I 
anar-se educant persones en l’art de representar comunitats determinades sense que 
interfereixin les preocupacions individuals que hauran de ser tingudes en compte en la bàsica 
assemblea de llar. Aquesta fonamental (troncal) organització de barri, de municipi. serà ben 
preparada, si els promotors saben interessar-se pels problemes reals de l’escala, del carrer, de 
l’eix, del veïnat, del barri, del municipi, i no tracten de resoldre’ls paternalísticament, ans de 
tracten de comprometre tots els components de la comunitat corresponent en la recerca de la 
solució consensuada.. 
 
Actualment, per desgràcia, a la gent que se sent important li sembla que perd el temps parlant 
amb el veí. 
 
I, tanmateix, tota solució superestructural, adoptada sense el vist i plau del veí, és 
condemnada, a la llarga, al fracàs social. O reeixirà per l’aplicació brutal i inestable de la força, 
amb totes les seves contrapartides o no reeixirà. 
 
Reconec que el veïnatge avui dia és immergit en un clima exacerbat d’egoisme, de liberalisme, 
d’individualisme. Les reunions clàssiques de les comunitats de veïns són horribles i 
insuportables. Només se celebren  perquè són de llei. La gent, en general, no és educada ni en 
el diàleg ni, menys, en l’esperit superior de concòrdia col·lectiva. Som educats en la 
competitivitat darwiniana, en la llei del més fort. La gent no sap mantenir el seu punt de vista 
discrepant individual i, ensems, col·laborar, contradictòriament amb el seu pensar, en 
conveniències col·lectives (inclòs ell) de grau superior. És feina del promotor, encarregat 
voluntari de formar una nova assemblea de grau n+1,  d’animar la gent egoista a transcendir el 
seu petit regne de Taifes, per participar en un àmbit més ample que farà de la seva vida una 
cosa més gran, més engrescadora, més generadora de possibilitats meravelloses. Participarà 
en aventures que ni hauria pogut somniar des del seu racò particular. Les mateixes 
consideracions valdrien per moltes de les associacions de veïns (i comerciants), corcades pel 
protagonisme d’un líder o pel partidisme d’aquells grups polítics o econòmics que se n’han fet 
amos o que se’n volen fer. 
 
Netegem el nostre esperit d’afany de poder, d’afany de control personal, polític o econòmic de 
l’assemblea d’escala. Recuperem una autèntica actitud democràtica de base: “És bo allò que 
els veïns que formen la comunitat d’escala volen per a ells” (independència d’escala). No, allò 
que cadascú vol per a la seva comunitat de llar. Ans allò que salva el conjunt de l’escala, tot i 
que representi algun sacrifici per a alguna de les comunitats de llar que la composen. Davant 
l’amo, si són llogaters; davant ells mateixos, si en són amos; sempre, davant el carrer i, per 
tant, davant les altres escales, amb les quals haurà de consensuar el bé comú del carrer. 
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El moviment “Jo també em planto; cap a l’Assemblea dels Països Catalans” està muntant una 
xarxa o un Arbre nacionals d’assemblees per tenir la força per assolit la independència 
nacional. I les assemblees de llar i d’escala en són les peces bàsiques. Però, si no existís 
aquest moviment, també caldria insistir en la constitució d’aquestes assemblees de llar i 
d’escala. Tancar-se en l’individualisme propiciat pel sistema vigent és suïcida. Un a un, se’ns 
van menjant sense contemplacions. Que idiotes que som! (En grec, idios, idiotes vol dir 
“individu”). 
 
Crido, doncs, a tota persona que se senti valenta, responsable, persona, que dediqui una 
petita part del seu temps, de les seves forces, de la seva voluntat per a, independentment 
d’altres ocupacions i responsabilitats, fer anar la comunitat troncal corresponent: la de llar, i, si 
ja la té, la d’escala, i si ja la té, la de carrer, etc, de baix a dalt, senzillament però 
disciplinadament, inexorablement, fent-se valer, fent-se respectar, de baix a dalt, segons el 
principi de subsidiarietat: que allò que es pugui fer a baix no s’hagi de fer o d’exigir a dalt.  No 
per a què la seva voluntat es faci a la llar , a l’escala o al carrer, ans per a que surgeixi, del no 
res (fins ara), la nova voluntat –l’opinió i decisió públiques- meravellosa, sorprenent, singular, 
creativa, personal d’una personalitat superior a l’individual, de la comunitat de llar, d’escala, de 
carrer, etc. 
 
No cal que esperi a que el Moviment arribi al seu territori. “Cal que neixin flors a cada instant”. 
“Cal que neixin flors a cada indret”. Si la floració i la fructificació de base són prou exuberants, 
elles ja sortiran a l’encontre d’altres experiències similars col·laterals i aniran enfilant-se cap a 
munt i enfortint-se en la base fins a constituir l’alzina nacional que es faci respectar per la seva 
pròpia fortalesa.  
 
Lector, estic fent una crida, una convocatòria solemne. N o m’agrada el periodisme pel 
periodisme. No m’agrada escriure llibres o fer sessions radiofòniques per a entretenir les 
paraules amb les paraules. Potser aviat, si les meves paraules no troben ressó pràctic, 
emmudiran. És tot un poble que cal despertar i posar dempeus. I, no cal que comenci per 
Barcelona. 
 
 
 
    Lluís M. Xirinacs. 
    Barcelona 1.1.2001. 
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REGENERACIÓ – RENACIONALITZACIÓ. 
 
Ha fet un any de quan una petita llavor fou llançada en terra catalana, un cop més en la seva 
llarga història, amb un acte ben voluntari: “Volem ser”, “som i serem”, “ens plantem i, tot seguit, 
tornem a caminar”. Ens alcem amb la més incontrovertible i honesta de les armes: la decisió 
digna de fer-nos plenament responsables de la nostra vida i del nostre destí. Com cal a tota 
persona que vulgui acomplir el deure irrenunciable de dur a maduresa la pròpia vida. 
“Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”. Cal conduir a plenitud allò que s’és. 
És un deure. 
 
L’arrel indoeuropea *gn- que, de vegades en la llarga aventura de la història ha perdut la “g”, ha 
fructificat en una família d’importants mots que bàsicament volen expressar el mateix concepte 
subjacent de “concepció”, “gestació”, “naixement”, “creixença”, “maduració”. Aquests mots, 
derivats d’aquesta arrel,  són: “gènere”, “(g)natura”, “(g)nació. D’ací, entre molts altres, surten: 
genètica, genoma, general, generació, engendrar, gendre, ginecologia, néixer, nadó, Nadal, 
nacional, genocidi, genuí, geni, etc. Les paraules del títol “regeneració” i “renacionalització” 
volen dir en el fons la mateixa cosa: “cal que neixin flors a cada instant”... i que arribin a fruits 
madurs i, si pot ser, genials! 
 
Una llavoreta petita, enterrada, sembla que mor, que es podrirà. I es pot podrir. Però més aviat, 
després de setmanes i mesos, quan troba la humitat i el calor adequada, acaba germinant. He 
sentit a dir que un gra de blat, amagat dins d’una piràmide d’Egipte des de feia sis mil anys, ha 
estat plantat fa poc i ha crescut com si no res. Aquella comunitat humana que tracta des de 
temps antics de viure en pau i harmonia en el territori dels Països Catalans, que ha sofert 
sotmetiments, dominacions, esquarteraments i, fins, intents d’assassinat, de genocidi, vol tornar 
a renèixer, a regenerar-se. Vol tornar a agermanar, en forma de persona comunitària 
autorresponsable, tots els seus habitants que l’estimen, que volen responsabiltzar-se’n per dur-
la a la independència social i política, deguda a qualsevol pacífica nació de la terra. La 
subjecció ha anat fent entrar en letargia creixent la nostra comunitat nacional com a persona 
col·lectiva. Ens conformàvem amb un status provincià, com de coma profund, amb un anar 
vivint purament vegetatiu. Bons súbdits de l’Estat, bons finançadors dels nostres propis 
dominadors, amansits amb concessions institucionals  i competencials, sempre amb el 
xantatge amenaçador de “altrament tornaran els sabres”. Tenim uns “pares” que mai no 
permeten l’emancipació del fill quan es fa adult. Per tant, uns esclavitzadors permanents. 
Espanya: presó de nacions. Amb Franco i sense Franco. Absolutament prohibida 
l’autodeterminació. 
 
Però, ja fa un any, una vegada més, que el poble més petit, més humil, com aquell nen inerme 
del pessebre de Betlem, ha tornat a plantar cara a la vil dominació. No té exèrcit, no té diners, 
no té poder polític, té poca formació cultural, no domina els mitjans de comunicació social, 
molts dels seus components ni tan sols són nascuts en aquesta terra, ni gairebé coneixen els 
seus costums. En canvi, són poquíssims els adinerats, els polítics, els intel·lectuals, etc. que 
d’antuvi els han fet costat. 
 
Els éssers vivents començen l’aventura de la vida en un racó de món ignorat, en el silenci, en 
l’obagor, sense soroll. S’amaguen dels grans depredadors. Tracten, en els primers anys de 
feblesa, de passar desapercebuts. El nostre inici s’ha esdevingut amb la mateixa mena de 
senzillesa amb la que sempre comença el miracle de la vida. La vida és com el foc. Pot 
romandre amagat en la llenya temps i temps. Aquesta pot, fins i tot, quan a plogut molt, estar 
tan humida que, en certs moments, no  hi ha manera d’encendre-la. Però un dia sec i assolellat 
un insignificant llumí fa la meravella. Talment una clau obre la porta, així la minsa flameta 
allibera el foc presoner de la llenya. La nostra vida individual i col·lectiva és com el foc. Aguanta 
i aguanta amagada i espera amb paciència el dia en què un llumí l’alliberi. I, de sobte, esclata 
ufanosa com si sorgís del no res. Creix i s’escampa i obre les presons més fermament 
tancades. 
 
En un any, sense escarafalls, hem fet molta via. Encara no tenim un incendi triomfant que hagi 
pres en tot el poble, ni de bon tros, . Hi havia molta fredor i molta humitat. I encara n'hi ha. Però 
l’incendi s’ha escampat, de forma ben làbil si voleu, per molts racons del país. Molts més dels 
que havia somniat com a possibles en un any, aquell 1 de gener de l’any 2000, quan un llumí 
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encès tocà la llenya. Cadascú de nosaltres, cada Grup de Suport que es vagi constituint cal 
que sigui una viva flama de foc roent, abrandat en l’amor als altres, als veïns, als parents, als 
amics, siguin d’on siguin, vinguin d’on vinguin. Ara tots som aquí. I el ver amor és buscar el bé 
real el d’ara i el  d’aquí. Des de la llar, el carrer i el barri fins al país, la nació i el món sencer. 
 
Així regenerarem el poble català, renacionalitzarem la nació catalana en la justícia, en la 
llibertat, en l’optimisme, en la cooperació amb els altres pobles, en la bondat amb la natura, per 
a honor i glòria d’una humanitat fraternal i d’un univers harmoniós. 
 
 
      Lluís M. Xirinacs. 
      Països Catalans, 1.1.2001. 
      “Full de campanya”, nº 8. 
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DEMOCRÀCIA DIRECTA I PERSONA COMUNITÀRIA. 
 
Tinc la pretensió d’introduir un concepte nou en l’ideari del corrent històric llibertari tradicional. 
Aquest sempre ha pledejat a favor d’implantar o, millor, recuperar l’exercici de la democràcia 
directa. Aquest estil de vera democràcia fou i és practicat en certs llocs sempre que la voluntat 
democràtica s’exercita en comunitats petites. Un grup compost per un nombre reduït d’individus 
permet la participació directa i personal de tots ells en el debat i en la presa de decisions 
col·lectives. La manera de fer democràtica canvia de procediment en el cas de grans conjunts 
humans. Substitueix la participació directa per una participació indirecta a través de 
representants. 
 
En general, al llarg de la seva història, la democràcia representativa, extesa per tot el món a 
partir de la Il·lustració i la Revolució franceses, ha produït un escorament de la nau social cap a 
una progressiva desconnexió entre representants i representats, talment que avui dia en molts 
llocs es posa en dubte la democratizitat d’aquest mode de l’exercici de la política. De sempre, 
els llibertaris han dubtat d’aquest procediment. Aquesta seria l’explicació de llur gust per les 
comunes petites i llur disgust per les grans. En llur haver es compten mil experiments de 
comunes de convivència social i de cooperació empresarial. S’han arribat a donar casos 
insingnes de comunes municipals com les de París i Lyon o la de la primera part de la Setmana 
Tràgica de Barcelona. En canvi, aquesta tradició rebutja el nacionalisme perquè, segons ells, 
en la nació és inviable una democràcia directa. No permeten, doncs, cap altre model de 
societat que no sigui d’un caire primitiu, societat atomitzada en petites comunitats regides per 
una assemblea d’adults amb participació directa dels individus en els afers públics. 
 
Crec que caldria introduir un concepte nou referit a una realitat existent, que sovint ens passa 
desapercebuda per causa de la descurança en què la mantenim. Aquesta innovació donaria 
cabuda a una autèntica democràcia directa en les comunitats de tots els nivells, per gran que 
sigui el nombre dels individus que les composin. Aquest concepte, aparentment nou, però en 
realitat molt antic i mig oblidat pels camins de la història humana, és el de persona 
comunitària. He explicat aquest concepte altres vegADES. El resumeixo. Quan en un 
col·lectiu, els seus components hi són només per conveniència pròpia egoista, el conjunt dels 
seus components no constitueix persona comunitària.  Per constituir-ne  cal l’actitud oposada: 
tenir, per part dels seus components, la voluntat de crear un consens col·lectiu públic per 
damunt i més enllà de les voluntats privades dels seus components. Assolir aquesta fita en un 
col·lectiu pot ser tasca llarga, lenta, plena de dificultats en el món rabiós de neo-liberalisme 
d’avui dia. Però és una tsca essencial i ineludible si volem que les nostres societats 
esdevinguin veres comunitats humanes personalitzades i, doncs, responsables i lliures. 
 
Expliquem, amb un exemple, com per aquest camí arribem a la democràcia directa en 
comunitats on hi ha molts individus. Un País pot tenir milions d’individus. ¿Com es podrà 
celebrar una assemblea de participació directa amb tanta gent? A l’assemblea de l’Atenes 
clàssica, molt menys poblada, eren invitats a participar directament tots els adults lliures que hi 
residien. Dels milers d’invitats només hi assistia algun centenar. I, encara, el diàleg entre tanta 
gent resultava tan difícil que l’assemblea esdevenia presa fàcil de sofistes retòrics, ensinistrats i 
ensinistradors en l’art d’ensarronar la gent amb la paraula hàbil. Proposo que si un País es pot 
subdividir en n regions (per exemple, en 6), a l’assemblea no hi siguin invitats els individus ans 
les 6 regions i ningú més. Només sis escons assemblearis. Una assemblea de sis persones!... 
comunitàries. Els vers components no són individus, són regions que, com a tals, poden 
participar ben directament. Això és important. En l’assemblea de regions els components són 
comarques. En l’assemblea de comarques els components seran municipis i així 
successivament. 
 
Deixeu-me remarcar la condició essencial per a què això sigui possible i efectiu de veritat: cada 
assemblea (de regió) haurà de triar com a portaveu seu i responsable participant en 
l’assemblea immediata superior (la de país) aquella persona individual que sàpiga ser 
merament la veu responsable i lliure de la seva comunitat (la de regió) i que, segons aquesta 
funció, sigui corresponsable participant en l’assemblea superior (la de país). Cal que cada 
component d’una assemblea determinada sigui l’autèntica personificació de la assemblea –
persona comunitària- de grau immediat inferior. 
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No estem entrenats en destinar una zona ampla del nostre cervell a les realitats estrictament 
col·lectives. Sempre hi barregem conviccions o interessos privats. No som demòcrates. Cal que 
cada component d’una assemblea superior sàpiga “morir” a si mateix per a exercir el gloriós i 
digne paper de persona comunitària, realitat nova i més mereixedora d’honor que la de persona 
individual, per a col·laborar en la creació i sosteniment d’una persona comunitària encara més 
alta. La paraula “morir” s’ha d’entendre metafòricament. Vol dir reservar-se les seves opinions 
particulars, sense renunciar a elles, per servir l’opinió pública de la seva comunitat. Cal que 
sigui la mateixa regió la que parli fidelíssimament a través d’ell en l’assemblea de país. Em 
permeto esmentar el fet viscut per en l’antiga Assemblea de Catalunya (1971-1977): Mentre la 
majoria emprava la gran assemblea per vehicular els propis criteris, Salvador Casanoves, 
representant de l’assemblea del Vallès Oriental sempre defensà allò acordat en la seba 
assemblea de base, sovint en contra dels seus propis criteris i de vegades tot pensant que 
defensava una proposta radicalment equivocada. 
 
Ens han acostumat a un model pervers de representant que suplanta sistemàticament el 
representat. Ell, el candidat elegit, porta sempre la iniciativa. És votat per les seves idees, que 
tornen passius i estèrils els votants. Proposo de triar per a cada assemblea un portaveu 
participant en l’assemblea de grau immediatament superior, que sapiga fer el buit de les seves 
idees. Talment com un cambrer que porta la safata buida, que és carregada amb el consens 
obtingut en l’assemblea a la qual serveix; safata plena que, al seu torn, és servida en 
l’assemblea superior. Els programes, les propostes, els continguts, les informacions pugen i se 
sintetitzen de baix a dalt. Aquesta és una democràcia directa a qualsevol nivell per alt que sigui. 
Si no se sap trobar aquest portaveu, buit de si mateix i ple de la voluntat col·lectiva de la seva 
comunitat, no hi ha vera persona comunitària d’ordre superior. 
 
 
Lluís M. Xirinacs. Barcelona, 25.1.2001, per al Diari de Girona (nº 18). 
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JO, N.N. 
 
 
El liberalisme des de fa tres segles i el neoliberalisme actual han inflat el meu jo. Avançament 
de la majoria d’edat, a cada persona un vot, drets de la persona individual de llibertat de 
pensament, de llibertat de consciència, de llibertat d’expressió, de reunió, de manifestació, etc. 
proclamats per la Revolució Francesa, per la Unió Europea, per la ONU, el model darwinista de 
la llei del més fort, el model americà de “guanyador” i de “perdedor”, el model hedonista de 
“pasar-m’ho bé”... El psicòleg diagnostica: “Un ego com una catedral”. I és una malaltia 
generalitzada. Jo, també, tinc el cervell buit o ple del globus inflat de vent del meu ego. Sant Jo. 
 
La llei i la moral avalen la meva emancipació, independència, llibertat, autonomia, autogovern, 
autodeterminació o sobirania plena, com es vulgui dir, en arribar a la majoria d’edat. Però, 
potser, em passa desapercebuda una petita condició: si no hi ha maduresa no hi ha 
emancipació. La sobirania plena exigeix prèviament maduresa plena. La llibertat reclama la 
responsabilitat. El meu ego inflat i capriciós vol gaudir de totes les llibertats, però oblida que 
això només és exigible si jo estic disposat realment a assumir totes les responsabilitats de la 
meva vida. I aquest és un capítol tan profund!  
 
No puc titllar de paternalista o de dirigista a aquell que em sotmet a disciplina en aquelles 
coses i només en aquelles coses en què em mostro irresponsable. I no puc considerar-me 
madur si la meva responsabilitat no és capaç de treure’s del damunt els paternalismes i 
dirigismes injustificables. (Evidentment els PP.CC. no són madurs). “Responsable”, vol dir “que 
respon a altri”. De sobte, en el marc de l’egoisme més exacerbat, apareix “l’altre”, el “tu”. Jo no 
sóc madur si no responc adequadament als reptes del meu entorn i, per tant, no tinc drets. Cal 
que sàpiga conèixer (informació) i estimar l’entorn i que hi actuï eficaçment. Un moviment 
d’emancipació nacional no té soldats adequats, verament compromesos, si els seus 
components no són madurs en responsabilitat i llibertat individuals. 
 
“Totes les responsabilitats de la meva vida”. Jo no he de saber fer tot allò que afecta la meva 
vida. Les meves sabates les fa el sabater. L’escola dels meus nens la fan els mestres. Les 
reclamacions laborals les fa el sindicat. Les pel·lícules, els cineastes. La política, el partit tal o 
qual. Però jo he de triar el sabater, l’escola, el sindicat, la pel·lícula o el partit polític. Aquesta 
tria és de la meva exclusiva responsabilitat si sóc de veritat adult. Com ho són les meves 
accions davant d’un jutge, les meves conviccions davant de la meva consciència, les meves 
raons davant de la lògica... 
 
Jo m’he de responsabilitzar de l’entorn, però jo no puc arreglar tot el món. Allò que no depèn de 
mi no m’hauria d’inquietar gens. Si m’inquieta és que duc un dictador dintre meu. El nen 
consentit, que porto dintre meu, es torna fàcilment dictador. Voldria que els altres fessin allò 
que a ell li plau. I si no ho fan m’angunieixo o faig rebequeries. Només m’hauria d’inquietar allò 
que depèn de mi i no ho faig. L’univers és molt gran, però la Terra ja és més petita. Embruto, 
contamino, consumeixo desmesuradament i capriciosament?  
 
Només tinc una quatre mil milionèsima part de responsabilitat sobre els problemes generals de 
la humanitat, que tant em preocupen quan miro la tele, però ja tinc una onze milionèsima part 
de responsabilitat en la maduració de la meva nació. I, a mida que m’acosto a les comunitats 
humanes més properes, comarca, municipi, barri, carrer, escala, llar, la meva part de 
responsabilitat creix i creix desmesuradament. Si jo assisteixo a les reunions de l’associació de 
veïns del meu barri o a les de la comunitat de veïns de la meva escala, només per a fer valer 
les meves conveniències, sóc un irresponsable, un immadur que mereix patir coacció social. Si 
a la llar es fa el que a mi em convé i no allò que convé a la llar conjunta per damunt de les 
meves particulars conveniències, no sóc madur ni prosperarà la meva llar. Si dins del meu 
cervell només troba cabuda allò que a mi em convé i no allò que convé a l’entorn en el qual 
participo, jo no sóc madur. 
 
Hi ha un instint animal que fa de moltes llars un model positiu del que vull dir. En ajuntar-me a 
conviure i a pujar fills sembla que una arrelada llei de naturalesa ens fa als adults, potser ja 
aviciats per l’individualisme imperant, de nou altruistes. Sentim vergonya de mostrar-nos 
egoistes davant de tendres criatures encara no deformades per l’ambient advers. Tanmateix, 
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actualment en moltes llars la batalla de la corresponsabilitat no està guanyada ni de bon tros, 
llars tuberculoses, sidòtiques que acabaran o ja han acabat malament. El nostre moviment “Jo 
també em planto. Cap a l’Assemblea dels PP.CC”, ha de menester aquestes humils 
assemblees de llar, el més ben plantades possible. No puc dir: “No tinc temps per al moviment, 
perquè les responsabilitats de la llar m’ho impedeixen”. Les responsabilitats de la llar també 
són el moviment per a l’emancipació nacional. Jo, N.N., tinc, si més no, tota una meitat de la 
meva responsabilitat plena de com funcioni la meva llar, per a mi la primera assemblea, -
responsable i lliure?- dels Països Catalans. ¿De quantes llars així disposa la meva nació en 
aquests moments? Com dels individus compromesos, reclamo un cens nostre de llars 
madures. ¿Sabeu el goig d’enfilar-se amunt, cap al veïnat, el barri, deixant a la reraguarda el 
primer Jo, N.N., i el Jo, la meva Llar M-N, de segon grau, ben endreçats, reblerts de bona 
salut? No sempre és possible, perquè la llar, depèn, també, la meitat, com a mínim, de l’altre.  
 
I, de passada, ja veieu, us acabo de presentar, amb gran goig, un nou Jo, la meva Llar, M-N,  
un Jo més gran, més difícil, més gratificant, més ple... si els adults individuals, que el 
componem, som realment madurs: responsables i lliures! 
 
 
     Lluís M. Xirinacs. 
     Barcelona, 23.4.2001. 
     Diada de Sant Jordi. 
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Document: extracte resum del llibre. 
Llibre sencer:  està probablement esgotat a les llibreries, si bé potser se’n trobi algun exemplar. 
Document disponible en PDF a: www.elnegre.cat/el-projecte/xirinacs-llegat/ 
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[NOVIOLÈNCIA_GLOPS] 
 
    Tenim  a les llibreries el volum de Lluís M. Xirinacs FILOSOFIA I PRÀCTICA DE  LA 
NOVIOLÈNCIA,45  mai no publicat fins avui. La introducció —que la Fundació )( Xirinacs 
agraeix—, és de Raimon Panikkar. “Glops” s’alegra d’haver pogut agermanar dues 
personalitats properes en les seves reflexions espirituals i, tot celebrant-ho,  en vol 
difondre un tast.  Cal tenir present que la noviolència  no consisteix en cap mena de 
passivitat  davant de l’agressivitat del més fort, sinó que, enllà d’una actitud activa de 
resistència, esdevé una estratègia de transformació social sense emprar cap mena de 
força i eliminant tota coacció, sempre considerades un mal. Tampoc no és cap manera 
de fer inassolible: Catalunya en té exemples paradigmàtics, des de la manifestació de 
capellans de 1966 a les cassolades contra la guerra d’Iraq, des de les processons  
silencioses passant per les recents tancades d’estudiants contra el Pla Bolonya, el 
denominat Espai Europeu d’Educació Superior, fins a la manifestació “10 mil a  
Brussel·les”  per a la independència que va tenir lloc el passat 7 març 2009. Vet aquí 
recursos d’una oblidada lluita noviolent.   
    Generalment  es pouen les arrels de la noviolència en la filosofia de l’Orient 
antic (Lao Tsé, Confuci...) i del cristianisme; Xirinacs  ens parla dels “Pobres de 
Jahvè” de la Bíblia, i del perill d’un concepte massa  arran de la resignació en 
Jesús el Natzarè o el mateix Francesc d’Assís; res d’estrany que ens parli 
d’orígens més recents en les figures de Thoreau, Tolstoi, Gandhi, M. Luther King, 
Schweitzer, Lumumba, Luthuli, Mandela, Tutú, Vinoba o Lanza del Vasto...  Recordem 
que des de la noviolència, Gandhi va aconseguir la independència de  l’Índia. Pocs saben 
que Francesc Macià, que considerava Gandhi “l’apòstol més gran de la nostra època”, 
l’any 1930,  des del seu exili de Brussel·les arran dels fets de Prats de Molló (un intent 
militar d’independitzar Catalunya, frustrat per una delació), prologà la versió catalana 
publicada per l’Editorial Políglota de l’obra de  Romain Rolland, Mahatma Gandhi.  
    Enfront dels continuats enganys que sofreix Catalunya per part del govern de Madrid 
—balances fiscals opaques, finançament  a les kalendas graecas, Estatut al Tribunal 
Constitucional...—, val la pena no oblidar la lluita noviolent. Quan la lleialtat entre el 
nostre govern i l’estatal ha arribat a fer vessar la gota del got de la paciència, si seguim 
la doctrina de Gandhi i no volem veure més trepitjada la nostra dignitat com a comunitat 
nacional, cal la denúncia i  ja no es pot seguir cooperant. Els passos posteriors a la no 
cooperació són la resistència passiva, la desobediència civil i les accions alternatives 
que poden  tenir  tot un ventall de possibilitats. Què passaria si la Generalitat es 
disposés a cobrar els impostos dels catalans i aquests no els haguéssim d’ingressar a 
cap compte de Madrid? La noviolència és una lluita. Ha arribat l’hora per als catalans de 
començar a preparar-nos-hi? El que ara segueix és una primícia del pensament de Lluís 
M. Xirinacs.  
 
La tria,  les notes, les síntesis i la coordinació de textos són  de Lluís Busquets i 
Grabulosa. 
 
 
 
 
 
NOVIOLÈNCIA, UN TERRENY SAGRAT I CÒSMIC  
� El terreny de la noviolència  és sagrat. Els orientals pretenen  tocar el que podríem 
denominar transcendència.46 Una persona ha arribat dalt de tot de la maduració quan ha 
assumit a fons aquest tema.  

                                                      
45 Malgrat segons l’IEC  s’ha d’escriure “no-violència”, hem optat per fer-ho com un sol mot, 
“noviolència” a mena de neologisme, seguint una tendència internacional a fi de distingir una 
actitud de “no a la violència”  de la filosofia i estratègia de transformació social que anomenem 
“noviolència”. 
 
46   Denominem Transcendent l’enllà que sembla ultrapassar els límits de la nostra experiència  
humana i, perquè ens és desconegut o perquè ens causa una certa temença o basarda, tendim 
a venerar-lo com a inhabitual , com a ‘sagrat’, és a dir, separat del que és profà i ens resulta 
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� La força i la violència són dues coses diferents. Es diu que hi ha violència per tot arreu i el 
que hi ha és força per tot arreu. L’univers és força pura. Fins i tot allò que anomenem matèria, 
segons Einstein, és força enrotllada que es pot desenrotllar de manera que en surti energia 
atòmica, energia nuclear, etc. Si el sol  no fos energia enrotllada, si només fos un carbó encès, 
amb tota l'energia que expandeix fora, en dues setmanes es consumiria i el seu volum 
desapareixeria. La violència és la força que impedeix la força de l’altre. Quan xoquen entre 
elles, una impedeix l’altra. Vist que es tracta d’una definició molt àmplia de la violència, les 
conseqüències d’aquesta definició són terrorífiques.  
 
� La col·lisió de forces genera conflictes en tot l’univers: si la Terra caigués damunt del Sol, 
quedaria abrusada, i això seria violència sobre la Terra. La violència ens produeix pessimisme. 
Hi ha molta violència en la naturalesa, fins i tot en les formes més dissimulades. I això sense 
entrar en el territori humà. 
 
CAP A UNA DEFINICIÓ DE LA NOVIOLÈNCIA 
� Em demaneu una definició de noviolència? La gent té la idea que la noviolència és més aviat 
una mena de pacifisme passiu: no fer, deixar-se arrossegar, tenir una actitud de negar-se a fer 
alguna cosa, etc. Aquests darrers anys, davant el conflicte amb l’ETA basca, s’acostuma a dir: 
“La pau per damunt de tot”. En temps d’en Franco encara hi havia gent, com el cantautor 
Raimon, que s’atrevia a cantar: “De vegades la pau no és més que por”. No totes les paus són 
bones i Jesús, a l’Evangeli, diu: “No he vingut a portar la pau sinó la guerra” (Mt 10,34; Lc 12, 
49-51). Doncs, de vegades, la dignitat és més important que la pau. “Quaranta anys de pau”, es 
deia en temps d’en Franco. La pau en si mateixa no és un valor; en realitat és una 
conseqüència del veritable valor. Està molt bé que vingui la pau, però cal distingir entre una 
pau falsa i una pau veritable.  
 
� El sintagma “noviolència” ha vingut importat de l’Índia, de Gandhi, tot i que ell diu que la 
noviolència la va aprendre d’Occident. És una traducció del mot sànscrit ahimsa. A-, en 
indoeuropeu vol dir no (és negació) i himsa vol dir ‘violència’. Aquesta paraula està posada de 
relleu en els Vedes més antics.3  A l’Índia aquesta paraula és sagrada. Allà, un pagès que 
estigui llaurant, si es troba un ratolí al seu hort, no el mata sinó que l’agafa per la cua i el tira a 
l’hort del veí. No resol res, però no el mata. Això no obstant, Gandhi fa una mutació essencial 
en la concepció de la “noviolència”. Diu que va aprendre la noviolència al Sermó de la 
Muntanya de l’Evangeli de Sant Mateu (tot el Sermó, que comença amb les Benaurances, 
ocupa els capítols 5-7): “Benaurats el pobres perquè d’ells serà el Regne del cel; benaurats 
els…,” etc.  Deia que els cristians tenim uns llibres preciosos, però que no els practiquem; en 
canvi, ell els practicà al peu de la lletra. 
 
LA NOVIOLÈNCIA ES DEFINEIX DES DE LA VERITAT DEL SUBJECTE 
                                                                                                                                                            
més manejable. Aquesta reverència en brut ha portat l’home, des de temps immemorials, a la 
religió, un mot l’etimologia del qual superposa tres conceptes: religari (‘lligar-se’), relegere 
(‘rellegir, reparant especialment en alguna cosa’) i reeligere (‘elegir de nou’).  En la mesura en 
què s’ordena a Déu, la religió, presa com el lligam dels humans amb la transcendència divinal, 
dóna sentit a l’essència i l’existència humanes. Tanmateix avui dia hi ha qui pensa que aquest 
concepte de transcendència és antropomòrfic, perquè presenta  l’home com a punt de 
referència. Buda ja ho havia intuït. Depurada convenientment, la transcendència  esdevé tan 
radical que ja no se’n pot abastar cap concepte. 
 
3 Es denominen Veda els quatre textos sànscrits que formen la base de l’extens sistema d’escriptures 
sagrades de l’hinduisme (Rig Veda, Iàyur Veda, Sāma Veda, Àtharva Veda), a més dels textos rituals 
Aranyakes i Brhamans, monòtons però precursors de la gran revolució espiritual dels  Upanixads (800-
300aC) i els Purāna, textos tots atribuïts a Vyāsa (mítica encarnació del déu Vixnú). La paraula veda, que 
en sànscrit significa literalment ‘ciència’, ‘coneixement’, és a l’origen del mot ‘veritat’. En conjunt, els 
quatre Veda, els Upanixads i els Vedanta Sutras, s’anomen shruti (‘allò escoltat’:  la revelació 
comunicada per la divinitat a alguns savis en el passat). en contraposició al terme smriti (‘allò recordat’: 
la resta de  la literatura vèdica: els Purāna o ‘relats antics’, Les Lleis de Manu,  les Itihases (històries que 
van esdevenir-se realment com  la Ramaiana i el Mahabarata), explicacions escrites del mateix Vyāsa 
per ajudar els humans a entendre els Veda. 
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� Gandhi va anomenar ahimsa la noviolència, però a ell no li agradava la paraula perquè la 
trobava negativa. La mutació que fa  Gandhi és convertir el negatiu en positiu. Hi ha gent que 
ho interpreta com a noviolència activa, per afegir-hi alguna cosa positiva. Ell li canvia el nom i 
en comptes de noviolència l’anomena satyagraha. Satya, en sànscrit, vol dir veritat, i graha 
força; satyagraha és “la força de la veritat” en positiu.  
 
� Aquesta paraula, veritat, a Occident vol dir una cosa i a Orient en vol dir una altra. A Occident 
la veritat és com una espècie de teorema o de llei o de dogma o de definició ortodoxa 
(adequació entre objecte i subjecte). Gandhi deia: “La veritat és una cosa que neix dins el cor, a 
cada moment, segons les circumstàncies, i pot canviar a cada nova circumstància. S’ha de 
buscar a cada instant amb els ulls ben oberts i l’esperit amatent”. És l’obediència a una 
voluntat, a un consell que et surt de dins el cor, però que s’ha format no sols amb contemplació 
—que allà proposen a tothom—, sinó també amb coneixement de la realitat exterior, amb 
estudi i devoció.  Segons Gandhi: “Quan tu has contemplat i estudiat, llavors et surt una síntesi 
interior que et diu «això és la veritat», i aquesta veritat ve amb un paquet de llum, de força i de 
felicitat de torna”. I  si tu la segueixes, tens la llum necessària per  defensar-la, la força per 
realitzar-la i dur-la a la pràctica, i la felicitat per  fruir-la. 
 
� La noviolència  ni és el refugi dels covards ni la màscara de cap violència somorta. Gandhi 
va elevar la noviolència a una altura enorme; tant que, per a ell, no és només un mètode de 
lluita, és més que una manera de ser: és el nostre ésser profund. 
 
� La noviolència exigeix com a primera cosa que existeixi un subjecte humà. Això és molt 
important. És a dir, no es tracta de fer sinó d’ésser. Del subjecte sortirà l’acció i la manera de 
fer. Però, si no hi ha subjecte humà, no hi ha res a fer. Per tant, un senyor que usi la 
noviolència només com a tàctica, com a eina, no practica la noviolència. Se li podrà dir pacifista 
o resistent, però el missatge de la noviolència canvia la persona com a ésser, no com a fer. Per 
això recomano no oblidar una frase d’Ignasi de Loiola: “Tots els sacrificis, tot lliurament propi, 
tot amor és bo, excepte el que destrueix el subjecte que el porta a terme”. 
 
� En aquesta reflexió sobre el subjecte, què vol dir, que el jo, en ascètica i mística, no és res? 
Vol dir que totes les identificacions del jo no són el jo. Dit 
d’una altra manera: quan et  compromets amb un altre, 
quan et cases per exemple, cal que et casis amb el jo de 
l’altre. Malament si et cases amb el seu vestit, amb els 
seus cabells, amb els seus costums: els costums ja són 
una carcassa afegida al jo. I doncs, què és el jo? La 
sorpresa, el misteri, l’incontrolable. Si tu no ets capaç de 
casar-te amb tot això de l’altre, no sents vertader amor. 
Potser resulta esfereïdor, però és ben bé així. Et cases 
amb l’aventura; et compromets amb aquella persona 
perquè et sorprèn i per la manera imprevisible com ho fa 
tot. Cal que l’altre sigui una font de creativitat. Et cases 
amb el seu jo, creus en ell. Si no ho fessis així,  et 
casaries amb un humà-objecte. Objecte de propietat, de 
contracte... No amb un subjecte d’amor.  
 

  
NOVIOLÈNCIA I CIBERNÈTICA 
� Els conflictes sorgeixen per un xoc de forces. En termes científics, Newton posa com una de 
les bases de la seva física el principi d’acció i de reacció: a una acció li correspon una reacció 
igual i contrària. La noviolència es regeix per un principi diferent, enunciat per primera vegada 
per Norbert Wiener, fundador de la cibernètica; és el principi d’acció i de retroacció.  Des de la 
perspectiva de l’acció i la reacció, valgui l’exemple de dos punys amb la mateixa força un que 
l’altre; l’un vol anar cap amunt i l’altre cap avall en la mateixa línia. El resultat és que no es 
belluga res. Si un puny fos més fort que l’altre, el faria moure segons la seva voluntat, però la 
força resultant seria la diferència de la dels dos punys. Si el puny més fort tingués força cinc i el 
més feble, força dos, la resultant seria de força tres.  En aquest cas de l’acció i la reacció 
sempre es resta; el problema és que la resta pot resultar tan fatal que doni zero, l’anul·lació 
dels dos contendents. És com aquells boxadors que estan tan equilibrats que, al dotzè o al 

 
“Para venir a gustarlo todo 
no quieras tener gusto en nada. 
Para venir a saberlo todo 
no quieras saber algo en nada. 
Para venir a poseerlo todo 
no quieras poseer algo en nada. 
Para venir a serlo todo 
no quieras ser algo en nada. [...] 
Cuando reparas en algo 
dejas de arrojarte al todo. 
Para venir del todo al todo 
has de dejarte del todo en todo. 
Y cuando lo vengas del todo a 
tener 
has de tenerlo sin nada querer”. 
             (Joan de la Creu) 
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tretzè assalt, ja no se sap si es donen cops de puny per caure o s’abracen per no caure; no se 
sap si són enemics o amics. Al meu entendre, la noviolència consisteix en la bona voluntat de 
no voler xocar, d’acceptar el contrari, de situar el propi interès en el context que l’envolta i en 
l’aguda intel·ligència per  convertir les reaccions en retroaccions. Si agafem el volant del cotxe, 
per exemple, una mà el fa girar cap a la dreta i l’altra cap a l’esquerra; el resultat és que l’eix té 
la suma de les forces de les dues mans. El que encara no hem dit és quina és la bona i quina  
és la dolenta, perquè sempre que hi ha un conflicte, hom pensa que hi ha una part bona i una 
dolenta. Quan dues forces van cadascuna a la seva i xoquen, fan violència; i quan l’impuls de 
dues forces es conjumina, aquestes fan noviolència. I és una noviolència activa que suma;  per 
tant, no és un no: és un sí. En canvi, quan dues forces reaccionen, la violència sembla un sí —
gairebé sempre hi ha un guanyador—, però és un no; és una resta, és una disminució, que pot 
arribar a valer zero.   El resultat, la conclusió, diguem-ne teòrica, d’aquesta explicació seria 
que és molt més eficaç la noviolència que la violència.  Quan una acció va en una direcció i 
l’altra, en comptes de xocar frontalment, evoluciona de costat o salta per sobre, en comptes de 
col·lidir amb l’altra, accedeix a la reraguarda o incideix en la causa o font de l’atac. Aquest 
equilibri és cibernètic. Opino que l’única solució als conflictes còsmics, inclosos els humans, és 
aquesta.  
 
� Una frase seductora, que podria haver dit Gandhi, és aquesta: “Per què no muntem la 
societat cibernèticament?” Què voldria poder dir això per a  Gandhi? Si aconseguim que la 
societat, en lloc de ser conflictiva, esdevingui integradora dels conflictes, els contradictoris 
esdevindran complementaris i,  aleshores, s’establirà la pau; a la humanitat li començaran a 
sobrar energies per barallar-se a propòsit de noves qüestions.  

 
HI HA MOLTES FORMES DE 
VIOLÈNCIA I CAL NO 
CONFONDRE LAVIOLÈNCIA 
DEFENSIVA DE L’OFENSIVA 
 
� Hi a moltes formes de violència. Es 
metamorfoseja i camufla sempre. Entre les 
formes de violència hi ha la física, inclosa  
la militar (antiquíssima, però, encara, 
també, ben actual). Menys visibles, trobem 
la violència política i la jurídica. Ambdues 
van molt lligades, perquè el cos de lleis del 
sistema jurídic es gesta als Parlaments, i 
els Parlaments són les refineries  i la quinta 
essència de la política. Però l’executiu és 
qui vigila a la pràctica el seu acompliment. 
És obligació seva imposar-lo coerci-
tivament. Ni que la gent obeeixi de  gust, 
cal fer complir la llei no pel gust que s’hi 
tingui sinó perquè és vinculant. (En 
definitiva, podríem dir que tot allò que ve 
de l’àmbit oficial —que sovint ens volen fer 
passar per l’àmbit públic, i no és el 
mateix— és coacció.) Encara podríem 
parlar de violència cultural i religiosa. La 
cultura és bona i la religió, en el sentit 
profund de la paraula, també és bona. Ara 
bé, tant l’una com l’altra s’han fet servir per  
dominar. Per tant, una cultura o una religió 
imposades són violència. I s’hi relaciona 
d’allò més la violència jeràrquica. Hi ha 
encara  violència generacional.  I violència 
de gènere, de la qual avui es parla molt. 
També hi ha violència en la salut,  violència 

 
Les 20 negacions de l’hinduisme 
 
(1) Satya, no mentir; recerca de la veritat a 
cada instant i circumstància. 
(2) Ahimsa,  noviolència. Pau, salut, amistat, 
pietat, compassió, paciència. 
(3) Asteya, no robar, retornar els deutes, 
pagar el salari just, no explotar, no oprimir, no 
esclavitzar. 
(4) Aparigraha, no acaparar, no al 
consumisme, austeritat, saber desprendre’s. 
(Equivalent al vot de pobresa.) 
(5) Sanka,  no deixadesa, no brutícia, cura, 
polidesa, deixar les coses ben acabades. 
(6) Suadeixi, fer-se les pròpies coses i tenir 
cura de no viure a costa d’altres. 
(7) Suarai, autosuficiència, autodeterminació,  
disposar d’una economia pròpia. 
(8) Àsana, posició per meditar.   
(9) Hartal, equilibri en el menjar i el beure. 
(10)  Pratyahara, recolliment de tots els sentits: 
parlar, mirar, escoltar, assaborir...   Saber fer 
silenci. 
(11)  Santoixa, control, no avidesa,  no luxe. 
Equilibri en el sexe. Acontentament. No desig. 
(12)  Brahmacary ,  dedicació a la 
transcendència. 
(13) Tapa, disciplina, ordre, endreç, 
clarividència. No atabalament. Prudència. 
(14)  Pranayama, control de la respiració, 
darrerar de la qual hi ha prana (l’energia vital o 
força e les coses vives de l’univers). 
(15)  Suadhyaya, no egolatria, no jo alienat, 
inflat o fictici. 
(16) Corresponsabilitat del que surt bé i del que 
surt malament. 
(17)  Ixvarapranidhana,no seguretat, ni en un 
mateix ni en les coses. Abandó en el Senyor. 
(18)  Dharana, concentració: conèixer-se i 
posseir-se per donar-se. 
(19)   Dhyana oració de meditació. “Salí sin ser 
notada”. El que passa en la mística no és res 
d’aquest món, perquè s’ha deixat tot i “entrem 
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amb els malalts. Si es fan bestieses en  tractament terapèutics, imaginem d’altres tractaments  
de caire psíquic o mental. I una de les formes de violència més determinants és la violència 
econòmica. I hi ha també la violència conscient. Un savi amic meu —l’Agustí Chalaux de 
Subirà4— parla de “la rara permesa, complicitat i  conxorxa, entre l’oprimit i l’opressor”. Té raó. 
De vegades, sota d’un opressor hi ha un oprimit que es deixa oprimir. No tota la culpa és de 
l’opressor: també és del oprimit que abandona la seva responsabilitat a mans de l’altre per 
viure una vida més còmoda o més fàcil. Ai!; si això ens ho apliquéssim a Catalunya! 

 
� Quan dues forces molt grans estan enfrontades violentament, què s’ha de fer? Si ets 
valent, intentaràs primer de convèncer de la noviolència el que ataca i no al que es defensen. 
Els covards, en el millor dels casos, intenten convèncer els violents defensius. O, pitjor, juguen 
a neutrals, sense distingir la diferència entre atacar i defensar-se. O, encara pitjor, s’arrengleren 
amb els atacants, com fa la gent vividora, la gent trepadora, que sempre es posa a favor del 
més fort per pujar. Certament, hi ha una línia molt borrosa entre la defensa i l’atac. Gandhi deia: 
“Jo em poso a favor dels violents defensius. Em guardaré prou de predicar-los la noviolència en 
el moment en què necessiten tota la força per aguantar i resistir l’embat agressor de l’altre. Si 
sóc capaç d’organitzar un exèrcit noviolent i enfrontar-lo  contra l’altre, violent i atacador, llavors 
podré intentar de suggerir-li: ves-te’n, perquè la nostra manera de fer és millor i fa perillar la 
teva. Però, si no sóc capaç de contenir l’atacant i afebleixo la defensa violenta dels atacats, 
encara que només sigui desentenent-me de la seva violència defensora, estic col·laborant amb 
aquells, és a dir, amb l’escomesa dels violents. Per tant, si  resto força al defensor, li caurà al 
damunt la major força i agressivitat de l’atacant.”  
 
COMPETÈNCIA VERSUS COOPERACIÓ 
� Seria bo que analitzéssim quin model de vida portem dins el cap i si aquest és competitiu o 
cooperatiu. Els models són unes estructures que portem dins el cervell, que mai no coneixem 
prou  i que mai no  critiquem, però des de la qual ho pensem tot, ho fem tot. Som en una 
societat dominant que, a més, està implantant arreu el seu model de domini i competència. En 
diuen globalització, d’això, quan, en realitat,  és un impe-rialisme tan encobert com majúscul. I 
davant de l’imperialisme,  una societat que sols sigui  cooperativa s’ensorra: els altres la 
devoren. A fi que no fos devorada caldria fer una revolució social, de valors; una revolució 
ètica, diguem-ne. Tal i com anem, amb el paradigma que ens governa, no hi ha sortida.5 

Paradoxalment, és curiós que en venir la planetarització, s’esdevé que ja no és possible la 
competició total. I el neoliberalisme, lentament, cau. Per què? Perquè se li acaben, diríem, les 
gaseles que podia devorar. Al final queden només senyors i es devoren els uns als altres.  
 
 
ESTIMAR DE LA MATEIXA MANERA AMICS I ENEMICS?  
� De vegades els capellans, o l’Església, prediquen la fraternitat universal: tots som germans. 
Això no és cert; no tots som germans. N’hauríem de ser, però no en som. A l’enemic no el pots 
considerar un germà, perquè prostitueixes la paraula. L’enemic no és un amic, és una altra 
història. I cal estimar-lo, sí, però com a enemic. L’Evangeli diu el que diu. “Sigueu senzills com 
els coloms amb els coloms”, interpreta un servidor; i afegeixo: “i astuts com les serps amb les 
serps.” 
 

                                                      
4   Agustí Chalaux de Subirà (1911-2006), químic de professió fou influenciat pel banquer 
Horace Finaly, els ensenyaments del qual li serviren per aplicar el mètode científic a les 
ciències socials i a l’economia. Xirinacs treballà amb ell, sobretot en la dècada dels anys 80 i, 
amb d’altres persones, van fundar el “Centre d’Estudis Joan Bardina”. Basat en les seves 
concepcions va escriure un voluminós treball, Una tercera via econòmica (inèdit). 
 
5 El paradigma és el del pensament únic, que pressuposa un ordre econòmic,  natural i 
espontani —el mercat—, situat en un pla superior, ahistòric, fora de l’abast dels homes.  
Xirinacs, entre La fi de la història, de Fukuyama  —pensament únic, economia única, nova pax 
romana o eternitat dogmàtica  bastida per Washington— i els consells per enfortir la nostra 
civilització contra els perills de les foranes  de Huntington,  a Xoc de civilitzacions, proposa un 
pluralisme cultural cooperatiu; ho trobem a ‘Pensament únic o pluralisme cultural?’ dins el llibre 
Plantem-nos. Temes vius i pendents per al tombant de mil·lenni (Barcelona. Proa, 2000)p.55-
58. 
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SUBJECTE COL·LECTIU 
� A Occident gairebé hem abandonat la noció  de subjecte col·lectiu; només es tolera com a 
noció jurídica de persona col·lectiva, com per exemple una empresa. Però no es creu que hi 
hagi una ànima col·lectiva amb responsabilitat i lliure albir propis. Molts, a Occident, ni tan sols 
creuen que hi hagi, tampoc, ànimes individuals. Ens tractem com màquines. Ara bé, les ànimes 
col·lectives existiren en la consciència humana amb plena acceptació durant molts segles i, 
aquí, una de les persones que més les va defensar va ser Averrois,6 àrab famós de Còrdova, i 
la introduí al món cristià tot i que li costà molt, perquè en el món cristià encara que pràcticament 
s’havien acceptat les ànimes col·lectives fins a Sant Agustí , després, ja no. A la Bíblia hi ha 
ànimes comunes;  se’n diuen àngels: l’àngel de Pèrsia, l’àngel d’Israel... Si les coses són així, 
qui té cura de l’ànima de Catalunya?  
 

LA PETITA VEU SILENCIOSA, EL CIRCUIT DE LA VISITA I 
L’ADORACIÓ (SAMYAMA) 
� Hi ha una cosa que impressiona de Gandhi. Deia: “Jo no tinc gaires problemes, perquè tinc 
una petita veu silenciosa dintre meu que em guia”. És silenciosa en el sentit que parla molt poc, 
fa molt poca remor, però es nota. De vegades hi poden haver silencis que comuniquen moltes 
coses. Gandhi seguia aquesta veu silenciosa que li anava bé per a l’acció. Sòcrates també 
parlava el seu dáimon interior. Cal, però, treballar-la aquesta veu. No és fàcil discernir-la, 
perquè esta molt barrejada amb els instints, els desigs egoistes, les normes d’educació. I 
discernir-la, per a Gandhi, és la feina de l’oració, de la meditació. S’han de treure les palletes, la 
brutícia, el fang i fer una font ben feta d’on sorgeixi l’aigua neta. Tenir cura d’aquesta veu és 
essencial. És a dir, el que va a la seva, topa amb totes les cantonades; el que acull aquesta 
veu, rep la veu de l’univers que parla a cadascú tenint en compte totes les condicions de la 
resta de l’univers, cosa que nosaltres, per molt ecologistes que siguem, mai no abastarem. No 
podem abastar, posseir i dominar l’univers! Si voleu, es pot dir que l’univers ens posseeix, ens 
domina i és ell qui ens guia a nosaltres. Nosaltres som un aspecte de l’univers que sols pot 
actuar en llibertat fins a cert punt. Cal actuar d’acord amb el conjunt i és aquesta veu silenciosa 
qui ho diu.  
 
� Ull viu!,  no es tracta sols d’una ‘veu’. És ‘veu’, que vol dir llum, claredat, intel·ligència, 
raonament, argument i dues coses més: ‘força’ i ‘felicitat’. És ‘força’. Junt amb la claredat de la 
veu hi ha un paquet de força addicional, enganxat a la veu. S’esdevé justament el que dic:  la 
veu ve amb força, és a dir: la llavor de la veu ens ve acompanyada d’adob, ja que porta força i 
seguretat, estabilitat interior, per defensar allò que se’ns demana. La tercera cosa que dóna és 
felicitat; a nivell animal seria plaer i a nivell humà felicitat. És a dir, que és una ‘gozada’ fer la 
voluntat de Déu.  
 
� També hi ha un cicle psicològic que tots ens hem repetit cent  o mil cops. A la vida, de 
vegades estem deprimits, capolats, o bé tenim algun problema que pot ser gros o petit. Per 
exemple, has perdut una clau que t’han donat. Comences a tenir un petit problema i t’has 
d’espavilar només confiant en tu. Busques i intentes recordar on l’has posada, etc.  De vegades 
es troba, però, de vegades, no. Arriba un moment en què desisteixes de buscar-la i abandones 
la batalla; al cap d’algunes hores, quan ja no hi penses, la trobes a la butxaca de la jaqueta. 
D’això en dic la Visita del que ho sap tot. I amb aquesta Visita trobes la clau perduda o la 
solució del problema que tenies. Aleshores ve el repòs, fins que una altra cosa et torna a 
inquietar. I així anem per la vida. Podríem dir que ens deixem endur per l’exaltació i, després, 
per la depressió. Esforç i deixar-se anar. Aquest cicle que he exposat a propòsit d’un tema 
banal com el de la clau, el podem aplicar a problemes o decisions més importants. També 
podríem veure-ho en el cicle de la infància, l’adolescència, la joventut, la maduresa i la vellesa. 
Cada temps per a cada cosa. Petit consell: primer adora, i que la clau quedi en segon terme. 

                                                      
6  Averrois, nascut Abū-l-Walīd Muhammad ibn Rušd (Còrdova, 1126-Marràqueix, 1198), filòsof, 
metge, jurista i astrònom d’Al-Àndalus. Afirmava que l'ànima està dividida en dues parts, una 
individual perenne (intel·lecte passiu) i altra divina i eterna (intel·lecte actiu), comuna a tots els 
homes. L'intel·lecte actiu es converteix en intel·lecte passiu quan es troba unit a l'ànima 
humana. La condemna de les doctrines d'Averrois el 1277 —que sobrevisqueren en autors 
posteriors—, preocupà a Tomàs d'Aquino, que volgué salvar -ne part. 
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Quan tinguis un problema no busquis mai la solució, busca la connexió amb el fons de 
l’univers, que té totes les solucions.  
 
� La paraula “ad-oració” vol dir posar la boca (...) en una cosa. Però, en l’àmbit de la 
mística, l’adoració és l’acte més sublim de la persona humana individual i col·lectiva. Hi ha una 
actitud interior de viure de cara a l’ànima universal i d’esquena al món tot i que se segueix 
actuant en el món, i que és l’actitud del profeta. El profeta és una persona a la qual Déu  té el 
cor robat. En comptes d’allò que sortia als contes de vendre’s l’ànima al diable, si volem, 
podem vendre-la a Déu. Ell et posseeix, i un posseït de Déu és un adorador. És una persona 
que està de cara a l’univers per amor desinteressat.  
 

� Aquest exercici tan pregon de connectar amb l’univers es pot 
fer amb una vulgar clau perduda. Però succeeix que, si una persona 
va seguint aquesta veu, la veu cada vegada es fa més forta. La 
gent, una vegada l’ha sentida, té por d'aquesta veu, perquè sovint 
demana coses diferents de l’ordenament social que ens envolta.  
 

 LA LÍNIA D’UNIVERS I LA FONT DIVINA DE L’ÀNIMA 
UNIVERSAL 
� Una altra consideració que pot ser interessant respecte a tot el que 
diem és allò que anomeno “línia d’univers”. Ve a tomb perquè l’exercici 
de l’obediència —externa a tu— i el de la llibertat —interna— de vegades 
semblen contraposats. En el  cas de què parlo, el límit és encara més fi: 
es tracta del conflicte entre el teu propi  lliure albir i  la veu interior o 
divina. Si obeeixes aquesta darrera  ja no fas el que tu vols sinó el que 
ella vol i, per tant, sembla que la teva llibertat queda minvada. Doncs bé, 
en aquest cas som davant d’una realitat misteriosa. No es tracta d’una 
altra persona que entra en competència amb tu mateix, sinó que es tracta 
del Tot, en el qual jo estic submergit com un nen en els braços de la mare. 
I això és l’important. Es dóna una situació rara, perquè, aquest Tot, 
aquesta ànima universal vol el millor per a mi, però no ho vol sense mi i 
vol que jo li digui que sí. Això es podria resumir si diem que la màxima 
llibertat és renunciar a la llibertat per la voluntat del guany universal. Ara 
bé, se’t reclama que siguis tu el que renunciïs i això és un acte molt pur 
de llibertat. A més a més, si no ho veus clar, pots retirar-te. Mentre no 
hagis mort, pots esquivar  la petita veu silenciosa i dir “Això no ho vull”. 
Nosaltres manem sobre el món però l’ànima universal mana sobre 
nosaltres. L’ànima universal no es pot manipular com es manipula el món. 
Les temptacions de Jesús són trampes fallides que li posa Satanàs, 
perquè manipuli l’ànima universal com es pot manipular el món. I Jesús  li 
dóna carabasses perquè sap que l’ànima universal no es pot maneflejar.  
Doncs bé: per desgràcia, la immensa majoria de les religions 
institucionalitzades no fan gairebé res més que manipular Déu i intentar 
reduir Déu a llur servidor; els cappares d’aquestes religions es diuen 
representants de Déu, però l’administren de tal manera que Déu ha de fer 
el que ells volen. El fan passar forçadament per uns sagraments, unes 
lleis dogmàtiques, unes lleis morals, un dret canònic, una litúrgia. La vena 
religiosa és molt més profunda que tot això i està molt més enllà de 
nosaltres. Si volem, si la deixem entrar, ens posseeix pel cantó més 
inesperat.  
 



 166

� La veritat  en la “força de la veritat”, com Gandhi entenia la noviolènica, no pot reduir-se 
a cap idealisme meu ni és el que jo puc voler o anhelar. És el que vol l’univers per a mi. A la 
roda de la vida que pretenc exposar, tota la part de pujada ( “Repòs → Problema → Recerca”) 
és esforç. En canvi, la part de baixada ( “Visita → Adoració → Solució”) és com el vent que 
empeny la vela del vaixell. Quan una persona ha arribat a dalt de tot, es pot estalviar l’esforç 
perquè està sempre cara al vent de Déu.  
 
TÈCNIQUES GRADUALS  DE LA LLUITA NOVIOLENTA 
-Cooperació: El primer que ha de fer un noviolent és cooperar amb l’adversari. Purificar la 
pròpia visió de les coses i posar-se al lloc de l’altre, donar-li joc. Això permetrà palesar-li més 
clar el seu error. 

-Denúncia: Quan la posició de l’altre no és prou clara, després 
d’haver fet un esforç seriós per comprendre-la, cal ser 
valent. No podem seguir cooperant amb el mal.  La 
prudència no ens pot fer covards.  El temps de la paciència 
no és infinit. Cal denunciar-la. Però amb astúcia. Gandhi i 
Jesús ho recomanen (Mt 10,16). La denúncia ha de ser 
coratjosa, no clandestina,  amb llum i taquígrafs, encara que 
no cal que sigui solemne i espectacular. Recordeu allò que 
diu l’Evangeli, tan bonic: “Quan vagis a oferir el teu do, si 
tens alguna cosa contra el teu germà deixa l’ofrena al peu 
de l’altar i vés primer a reconciliar-te amb el germà” (Mt 5, 
23-24). Si no ho fas així,  l’ofrena no té cap sentit. Si et 
reconcilies, magnífic; si no ho aconsegueixes, busca dues o 
tres persones de la comunitat, que siguin sàvies i bones i 
amb elles intenteu trobar la solució al problema. Si 
s’aconsegueix perfecte; si no, comuniqueu-ho a la 
comunitat. És a dir, la denúncia pot ser perfectament 
gradual; no necessàriament ha de ser un espetec d’entrada. 
Com menys denunciïs millor i, si ho fas, millor que sigui en 
un àmbit restringit.  

-No cooperació (resistència passiva): Ha arribat el moment d’emprar la força de la no 
cooperació amb l’adversari, la resistència passiva, sens dubte el punt més negatiu de la teoria i 
pràctica de la noviolència. Xirinacs posa exemples d’aquesta resistència: Els objectors de 
consciència que s’asseien davant  Capitania general, el Tancament de Caixes de 1899, la 
novel·la de Pedrolo Acte de violència, l’eslògan de Bernardette Devlin7 a l‘Ulster —“No pagar 
impostos és més eficaç que tenir tancs”— o els dejunis i vagues de fam 
-Desobediència civil: Aquí la desobediència s’entén com  el feed back retroactiu que 
complementa l’acció de l’obediència. Contra el vici de manar malament, hi ha la virtut de 
desobeir. És una correcció del manar malament. Xirinacs, posa com exemple  la desobediència 
sobre l’impost de la sal a l’Índia i en dona la teoria política a partir de Jürgen Habermas,  John 
Rawls i Günter Frankenberg. “Un acte de desobediència cívica ha de ser, abans de res, un acte 
públic, no clandestí, no violent, conegut per les autoritats i avaluat per la policia”. Els càstigs 
que posa el sistema són el punt de suport de la palanca de la no-violència per engegar el 
sistema en orris. L’única manera que té el sistema per defensar-se del no violent que porta una 
actuació e desobediència cívica és ignorar-lo, fer veure que no el veu, que no hi és. Sobretot,  
no permetre-li de sortir a cap diari, a cap emissora de ràdio o TV, a cap mitjà ni  enlloc. Si els 
professionals dels mitjans baden (i, de vegades ho fan!), és clar, et mors. És la forma moderna 
de crucificar el no violent. 

                                                      
7
  Josephine Bernadette Devlin McAliskey (1947), política irlandesa, va fundar el Partit Socialista 

Republicà irlandès i va assolir gran notorietat l’any 1960 en els conflictes de Derry/Londonderry quan era 
estudiant de psicologia. Catòlica, nacionalista i progressista, amb 22 anys va ser elegida a la Cambra dels 
Comuns representant l’Ulster. 
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-Accions alternatives: Aquesta cinquena fase es resumeix així: “Si no trobes  camí, fes-
te’l”. Si veus que algunes coses no estan bé, doncs les has de millorar i fer-ho per la via 
directa, encara que sigui il·legal. 
 
UN NOU MODEL DEMÒTIC DE SOCIETAT 
� Xirinacs acaba el llibre oferint les línies mestres d’un nou model de societat que 
denomina “demòtic” , governada pel principi de solidaritat, on l’àmbit públic participatiu no es 
confondria amb l’àmbit oficial, l’economia seguiria els principis d’un corregit capitalisme 
comunitari  i els poders de l’Estat serien tan independents que  els membres del govern no 
serien ni tan sols del partit majoritari. L’arrel d’aquest model és que la societat estigui  tramada 
per comunitat troncals8 en l’ordit de les assemblees, començant per la de llar, seguint per les de 
carrer o barri, de municipi, de comarca, de regió, de nació... 

“Davant d’aquest model demòtic, la gent em pregunta: una 
assemblea en un lloc i un Parlament en un altre? L’assemblea és un 
contrapoder? Responc: No. Es tracta de recuperar l’àmbit públic. 
L’anihilació de l’àmbit públic fou consumada per la Revolució Francesa, 
però ja venia empesa de molt enrere, dels estats absoluts que havien 
intentat destruir-ho tot, fins i tot els parlaments. [...] La gent encara em 
demana, per què en calen dos? Doncs perquè el model demòtic és  
cibernètic i la cibernètica requereix un grau d’intel·ligència una mica 
més alt (acció i retroacció) que el  que estem avesats a  fer servir (acció i 
reacció). L’Estat —acció— és el controlador del poble —reacció. 
L’assemblea és una retroacció que actua sobre l’acció que fa tot Estat.” 

    L. B. i G., Olot-Barcelona, III-
09. 

 
 
 
RESUM 
En aquesta síntesi del llibre Filosofia i pràctica de la noviolència, de Lluís M. Xirinacs 
(1932-2007),  l’escriptor Lluís Busquets i Grabulosa, que n’ha vetllat  l’edició, ens n’ofereix els 
eixos principals, començant per  definir el concepte noviolència des de la cibernètica i per 
emmarcar-lo dins del terreny sagrat  de la “força de la veritat” del subjecte — que, segons 
Gandhi, “neix dins el cor, a cada moment, segons les circumstàncies, i pot canviar a cada nova 
circumstància”—, una veritat no reductible a cap anhel particular sinó identificable en allò que 
l’univers vol per a cadascú. Per això Xirinacs parla d’un mistèric lligam  de les persones amb 

                                                      
8 Xirinacs, al tombant de segle, va donar moltes voltes a aquests conceptes, teòricament i 
pràctica. Des del vessant teòric, des de 1999 es posa a escriure Comunitat humana, llibre que 
no dóna per acabat de corregir fins al 2001 tot i que ofereix alguns tasts de les seves 
concepcions a La comunitat humana dins AA.DD.:Propostes per a una Catalunya desitjable, 
coordinació: M. Olivella i M. Sacasas  (Barcelona: Ed. Mediterània, 1999)p.63-74; Una 
“hipòtesi” per al nou mil·lenni dins “Aloma/Revista de Filosofia i Ciències de l’Educació” 
(Barcelona: Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació Blanquerna, 1999)pp.50-64; El 
domini públic. Espai d’economia social?, “Nexe / Quaderns d’autogestió i economia 
cooperativa”, núm. 3 (1999)pp. 81-95; La comunitat humana dins “Via Fora!”, núm. 62 (Ripollet: 
Enllaç, Promotora de cultura popular, tardor 1999)pp. 269-275. Des del vessant pràctic, li havia 
vist elaborar esquemes dels seus propis veïns de carrer per tal d’organitzar tota la ciutat de 
Barcelona en aquesta mena d’assemblees.  A Plantem-nos!, o.c., p.222-223, escriu: “Una 
comunitat troncal, per l’efecte d’assumir responsabilitats plenes, també gaudeix  del dret ple de 
sobirania. És l’arrel de tota sobirania sobre allò que l’afecti. Definida així, la primera comunitat 
troncal és la llar, unió lliure i responsable entre individus iguals. La segona, la comunitat de 
veïns, el carrer, el barri, el districte, entre llars.  La tercera, el municipi, entre baris. La quarta, la 
comarca, entre municipis. La cinquena, la regió, el país, entre comarques. La sisena, la nació, 
en sentit estricte, entre països. I així successivament fins arribar a la comunitat universal de 
nacions. No cal dir que Europa hauria de ser una comunitat de les nacions d’Europa, l’Europa 
de les nacions”. 
 



 168

l’univers —l’adoració— i escriu que, en mística, el jo subjectiu “no és res” o, en d’altres mots,  
“que totes les identificacions del jo no són el jo”, perquè el jo de l’altre és “la sorpresa, el 
misteri, l’incontrolable”. L’autor exposa  diverses formes de violència emmascarades en el món 
d’avui, proposa el camí espiritual de les Vint negacions hinduistes  per adquirir el domini de 
nosaltres mateixos, repassa les tècniques graduals de la lluita no violenta —cooperació, 
denúncia, no-cooperació (resistència passiva), desobediència civil i acció alternativa— i ofereix 
un nou model demòtic de societat, arrelat en les comunitats troncals de ciutadans i no  en 
l’actual massificació del poble, cosa que denuncià en el seu Acte de sobirania final, en lliurar la 
seva vida a la Transcendència.  
 

 
 


