
Il·lm. senyor Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès, 

senyores i senyors regidors, vilafranquins. 

L’11 de setembre de 1983, avui fa just 25 anys, al qui ara us parla 

des d’aquest saló de sessions de la casa de la Vila, em trobava en 

el mateix lloc en què ara sóc. Fa uns dies, en rebre l’encàrrec del 

vostre alcalde de dir quatre paraules en ocasió de l’acte institucional 

de la Diada Nacional de Catalunya, vaig témer que el fet d’haver 

estat el conferenciant del mateix acte 25 anys enrere em privés de 

l’honor de ser de nou avui aquí entre vosaltres. No ha estat així, i 

n’expresso el meu goig. 

Vint-i-cinc anys són molts anys. No per mi, la veritat, però sí per al 

país i la seva dinàmica col·lectiva. Al llarg de 25 anys han passat 

moltes coses. Algunes molt positives: m’hi referiré. Unes altres, molt 

negatives. S’han produït, doncs, fets de greu transcendència 

positiva, però també altres que evoquen, en tants aspectes, els 

pitjors anys de la inacabable segona dictadura del segle XX, fins al 

punt que alguns comentaristes –i jo m’hi compto- arriben a afirmar 



que Catalunya està vivint avui una autèntica tercera dictadura de la 

història contemporània de Catalunya, ja dins del segle XXI. 

De 1983 a 2018 s’ha produït un fet destinat a tenir, més aviat que 

tard, conseqüències de gran transcendència per al país. El 

creixement espectacular de la consciència nacional compromesa de 

manera activa amb la lluita pacífica i democràcia per assolir la 

independència, creixement que ha passat d’un 12/14 per cent fa 25 

anys a un mínim d’un 50 per cent a l’actualitat. 

Amb 25 anys, l’autonomisme, mai plenament desenvolupat en les 

seves potencialitats, mai exercit en la plenitud que permetien els 

Estatuts d’Autonomia de 1979 i 2006, ens ha quedat petit com 

aquell qui diu abans de ser estrenat. La gasiveria centralista dels 

governs d’Espanya, des de sempre, ha fet que a poc a poc però de 

manera continuada la ciutadania s’anés desenganyant del règim de 

1978 en allò que feia referència a l’autogovern, i per la manera 

agressiva i ignominiosa amb què les institucions de l’Estat tractaren 

Catalunya. Responsables de fomentar el creixent i irreconciliable 



divorci: els governs d’Espanya del PP i del PSOE; el Tribunal 

Constitucional; la fiscalia general de l’Estat; el TSJC; el Tribunal 

Suprem; el Consell d’Estat; les forces d’ocupació de Catalunya: 

Policia Nacional i guàrdia Civil; quinta columna a l’interior de 

Catalunya i els mitjans de comunicació espanyols i, també, 

catalans. Em dec deixar algú, però tanseval... 

A tots ells, (permeteu-me una ironia dialèctica) però, l’expressió més 

sincera de gratitud. Han fet tant per fer créixer la consciencia 

nacional...! per posar al carrer centenars de milers de ciutadans de 

Catalunya en ocasió de la commemoració de les darreres Diades 

nacionals de l’11 de setembre; per convèncer milers de catalans 

que ja no es podia fer una passa enrere i que continuar formant part 

d’un estat que no ens estima i que ens vol retenir privats de la 

llibertat de decidir el nostre futur, era, és, una temeritat, una mena 

de suïcidi en massa.  

Per milions de catalans, la diada de l’11 de setembre és un dia de 

festa, de lleure, de descans, de plàcida jornada en família, de 



sortida al mar o de caminar per les belles contrades amb què la 

natura ha configurat el nostre país. Per a milions de catalans. Sí, 

per a milions, però no per a tots. Silenciar-ho seria una complicitat 

imperdonable, impròpia de gent de bé o de patriotes disposats a 

exercir com tals.  

Perquè, com he escrit en un altre lloc ben recentment, «que hi hagi 

a l’exili o empresonats, polítics democràtics, membres d’un govern 

amb majoria parlamentària, en aquestes primeres dècades del 

segle XXI i en l’Europa comunitària, és, per un historiador, un fet 

sense precedents, i, per un ciutadà simplement benpensant, una de 

les més grans ignomínies dels nostres dies. 

Que aquesta situació hagi estat executada per un govern que es diu 

democràtic i que se sosté en un text constitucional interpretat de 

manera sectària, és quelcom que costaria de creure, si no hagués 

succeït en realitat. 

Que aquest capteniment arbitrari i de regust feixista hagi gaudit del 

suport gairebé unànime dels mitjans de comunicació espanyols i 



d’una bona part dels que fan estada a Catalunya és una mostra de 

la poca vàlua professional i ètica de molts dels actuals mitjans 

informatius peninsulars. 

Que les impietoses escomeses del govern de l’Estat contra 

Catalunya hagin gaudit del suport no gens menyspreable d’una 

difusa quinta columna a l’interior de Catalunya i, d’una manera 

especial, de determinades zones del territori metropolità, posa de 

manifest que aquella ben arrelada integració a Catalunya d’amplis 

sectors socials provinents de la immigració, o bé ha estat només 

una realitat a mitges o bé, si va existir, s’ha esquerdat de manera 

preocupant a mesura que creixia la legítima voluntat d’una bona 

part del poble català d’esdevenir un Estat propi i deslligar-se per 

sempre més del jou espanyol». 

Ho he dit abans: en 25 anys el país ha canviat. La meva conferència 

de 1983 ho reflectia de manera inequívoca. Jo feia una crida a una 

determinada unitat, la que considerava convenient per aconseguir 

un bon desenvolupament de l’autonomia i que l’estat-govern –



aleshores en mans dels PSOE des de 1982- accelerés les 

transferències competencials de l’Estatut de 1979. Encara 

aleshores em manifestava complagut per l’esperit unitari que havia 

fet possible l’aprovació de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia, 

de l’elaboració dels quals jo em sentia coautor. Qualificava ambdós 

textos com a “normes legals bàsiques que, ben interpretades, han 

servit per evitar que ens hàgim tirat els plats al cap els uns als 

altres”. “Ben interpretades”: no ho han estat mai, d’interpretats, al 

servei dels drets nacionals de Catalunya. Encara, el 1983, em podia 

sentir joiós pel fet que el Tribunal Constitucional hagués declarat 

inconstitucional una bona part de la Llei orgànica d’harmonització 

del procés autonòmic, la famosa (LOAPA) aprovada durant la 

legislatura anterior. Fa 25 anys vaig poder-vos dir als vilafranquins –

segur que algú de vostès ho va sentir, per bé que no demano que 

se’n recordin-: “Només mitjançant un diàleg sense recels serà 

possible que el procés de normalització autonòmica progressi a un 

ritme més viu del que ho ha fet en els darrers temps”. 



Facin-me un favor. Projectin allò que els hi vaig el 1983 referit a 

l’avenç autonomista a allò mateix que escriuria avui fent referència 

al diàleg amb l’Estat i a l’exigència d’assolir la independència. 

Tradueixin: “ Els nacionalistes (...) no en tenim prou amb que el nou 

govern de l’estat - socialista des de 1982- s’atengui a l’acompliment 

estricte d’allò que diuen en matèria autonòmica la lletra de la 

Constitució i de l’Estatut. Exigim molt més. Exigim un gest d’equitat, 

de generosa restitució a Catalunya d’allò que tants anys de 

dictadura, primer, i de govern democràtic de dreta, després, li han 

arrabassat, i que (...) no permetrà restituir l’estricte aplicació de la 

normativa legal bàsica elaborada en uns moments difícils (...) - No 

hi haurà canvi per a Catalunya si no acaben els temps en què cada 

pas cap a la normalització nacional del país s’ha de donar després 

d’un esforç ingent, de centenars d’hores de discussions, de 

xantatges, d’amenaces, de pensions polítiques o com a 

conseqüència de temors electorals”. 



Fa 25 anys, la lluita per un futur millor per a Catalunya se centrava 

en la reforma de l’Estatut i, per alguns, en la configuració d’una 

estructura federal de l’Estat. L’Estatut es va reformar, però va ser 

aixafat pel Tribunal Constitucional. I aquells que parlaven – i encara 

en parlen- de federalisme, mai –ni avui tampoc- no han estat 

capaços de configurar una proposta engrescadora, i s’han estimat 

més despendre les seves energies polítiques a combatre 

l’independentisme i a donar suport als enemics de Catalunya, que 

s’expressaren a través de l’article 155 de la Constitució d’Espanya. 

1983. Jo feia, des d’exactament on ara ens trobem, una apel·lació a 

la democràcia com a camí per resoldre el futur, “ que assenyali el 

camí del demà col·lectiu de Catalunya, el seu règim polític i el seu 

grau de relació i de solidaritat amb altres pobles de l’estat espanyol, 

d’Europa i del mon”. Feia també una crida al diàleg intern per 

exercir aquest dret democràtic. 

Però, el 1983, encara no posava una gran èmfasi en el diàleg 

bilateral amb Espanya, perquè considerava molt prioritari que abans 



el poble català s’expressés lliurement i democràticament. Em 

sembla prou evident quina és avui la voluntat majoritària 

expressada de manera explícita en nombroses ocasions. 

Avui sabem que Catalunya ha tancat de manera definitiva les portes 

a la descentralització, al règim autonòmic de 1976 i 2006, al 

fantasmagòric federalisme i que ha apostat per la plena sobirania. 

Constatem també que, en front d’aquesta opció, no hi ha res, no hi 

cap cap proposta mereixedora de ser presa en consideració, de ser 

estudiada. Només hi ha el NO, NO i NO. Només hi ha la continuïtat 

d’un gran fracàs, la negativa pura i dura al diàleg, la salvatge 

repressió judicial i la de les forces d’ordre públic d’Espanya. 

Per uns moments vàrem tenir l’esperança, avui perduda, que amb el 

recent canvi de govern a Espanya, les coses canviarien. 

Fins avui no ha estat així. Continuen tancats a la presó els nostres 

governants elegits democràticament. Continuen a l’exili els nostres 

dirigents més significatius, entre els quals el president de la 

Generalitat. Com a l’època de Franco, o, si voleu, com durant els 



anys del govern del PP i de Mariano Rajoy. Res no ha canviat. Ho 

deia fa un moment; és una gran ignomínia. No ens deixem 

enganyar, res no ha canviat. Sóc historiador, i em sembla que no 

cal ser-ho per saber que de la mateixa manera que el franquisme va 

gaudir d’un suport no menyspreable a Catalunya, l’odi a la nostra 

llibertat i sobirania té també nombrosos seguidors, o còmplices, a 

l’interior del nostre país. Com a home progressista i independentista 

em causa una immensa tristesa constatar que un dels partits més 

de dretes i de creixent contingut feixista, constituït per combatre les 

aspiracions sobiranistes del poble català, va tenir el 21 de desembre 

de 2017, uns bons resultats electorals a la Catalunya obrera i 

proletària –si és que encara existeixen proletaris-. La demagògia 

Joseantoniana, per tant, com dit, feixista, ha esmicolat la bella 

imatge que hom tenia d’ “els altres catalans”. 

 Això no ha de preocupar d’una manera definitiva, perquè és 

reversible. També Franco va guanyar els referèndums, també 

Alejandro Lerroux va guanyar eleccions, també Perón ho va fer a 



l’Argentina o Hitler a Alemanya. Com a historiador sé que no és el 

mateix i que cada cas és cada cas, però el coneixement d’aquests 

fets ajuda a l’hora de pensar, d’analitzar situacions i de temperar les 

emocions, pròpies o col·lectives. 

Què això sigui avui així no vol pas dir que ens hàgim de resignar a 

acceptar-ho. El poble català sempre ha sabut combatre, i sovint 

amb èxit, les innombrables agressions rebudes. I, sempre que ha 

calgut, ha tornat a començar. Per aquesta raó som on som i gaudim 

d’una bona majoria al Parlament, escenari on es representa l’obra 

sacrosanta de la democràcia. 

Vaig acabant i em pregunto: 

On som? Hi penso molt i no estic segur que totes les reflexions 

siguin adequades per a ser  expressades de manera pública en un 

dia com aquest. Per què? Perquè els elements negatius –de 

moment parlem d’aquells que no hem creat nosaltres- aclaparen la 

capacitat personal de comprensió; generen una ràbia, -que ha de 

ser continguda- i una indignació sense límits. Un es pregunta una i 



un milió de vegades: -com és possible que tornem a viure en un 

règim de dictadura, disfressada, això sí, per apel·lacions a un 

sistema democràtic que fa aigua pels quatre costats? Com és 

possible? I passen els dies, les setmanes i els mesos i els nostres 

amics continuen segrestats i mantinguts a la presó per jutges, 

fiscals i polítics en ple exercici de la prevaricació més escandalosa 

de l’Europa occidental i de tots els països democràtics del planeta. 

No és fàcil, sobretot si hom ha decidit – i el poble català ho ha 

decidit així- suportar-ho de manera pacifica, com si no passés res. 

Fins quan? Potser algun dia ens adonarem que el sistema o règim 

democràtic té recursos legítims i sempre pacífics per posar fi a 

aquesta ignomínia, i que fins ara no hem encertat renunciant a 

aquests recursos. Sempre pacífics, però contundents; sense 

violència, però decidits. No soc jo qui a de dir ni qui ha de decidir 

què hem de fer. Reitero, però, un punt de vista prou generalitzat, 

que faig meu avui a Vilafranca, cal per damunt de tot, i de les 

nostres diferencies, eixamplar la base de l’independentisme, ser 



cada dia més, configurant un allau indeturable que ens porti a la 

glòria de la independència. Sí, ser cada dia més. Aquesta és la 

meva crida. Però no acabo d’estar content, de com fem les coses. 

De com emprem la força colossal del nostre poble. Vostès ja 

m’entenen. 

Acabo amb un desig. Que enmig d’aquesta immensa tristesa 

col·lectiva, d’aquesta ignomínia que aclapara el poble català siguin 

molt feliços. Els hi ho desitjo de tot cor aquesta vesprada, poques 

hores abans de la gran reunió que ens aplegarà demà per reclamar 

la llibertat dels nostres presos, el retorn de l’exili del nostre 

president, i la plena llibertat de Catalunya. Que visqui per sempre 

més aquesta trista i dissortada pàtria. La nostra. Per sempre més! 

Sí, cridem ben fort, amb el nostre president: “Llibertat o Llibertat”. 

Moltes gràcies. 

 

 


