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ANUNCIS,	NOTÍCIES,	
XAFARDERIES	...

10	de	Setembre	2006:
Celebrem la diada Nacional de Catalunya... 
o al menys la del Principat. Es fara a la seu 
del Casal (9050 Cameron Street, Burnaby) a 
partir de les 12h del migdia. Si fa bo al jardi, 
i si no fa tant bo a dins. L’apat sera pot-luck 
amb l’amanida i cafe a càrrec del Casal. Esta 
permés de parlar molt alt i mantenir cinc con-
versacions simultanees.

-L’Anna Maria i el Carl són avis!!!. El primer 
fill del Carles és un nin - posem en varietat 
dialectal de les Illes- va nèixer a Palma de 
Mallorca el passat 17 de Maig. Li han posat 
el nom de Tomas, un nom per cert molt mal-
lorquí. Moltes Felicitacions!!!

-El restaurant d’en Ferran Adrià “El Bulli” ha 
estat escollit com el millor del món.

-En l’enquesta i el llibre “The Cities” que ha 
publicat “Lonely Planet”, Barcelona ocupa 
el quart lloc després de París, Nova York i 
Sidney com a ciutat més visitada.

-Cristòfor Colom era català! Ha sortit el llibre 
titulat “ El Príncep de Catalunya”. Podeu veure 
el resum del llibre a http://www.puignero.8m.
com/webColom/mentida.html

-Dani Pedrosa guanya la seva primera cursa 
de Moto GP, amb un domini aclaparador, a la 
Xina.

-El tenista Rafael Nadal guanya el “Master” de 
Roma.

-El tripartit del Govern de la Generalitat s’ha 
desfet.

-El President Maragall ha tret dels seus càrrecs 
als 6 consellers d’ERC i a més de 200 persones 
que ocupaven alts càrrecs a la Generalitat i que 
simpatitzaven o eren membres d’ERC. El Con-
seller Xavier Vendrell d’ERC ha sigut sustituït 
per Xavier Sabaté del PSC. Tot això perquè 
ERC no estava d’acord amb l’Estatut aprovat 
al Congrés.

-Barcelona és la meca de l’arquitectura. S’estan 
construïnt gran quantitat d’edificis. La Torre Ag-
bar de l’arquitecte Jean Nouvel és magnífica.

-A la Plaça Europa de Montjuïc es posarà el 
nom del  Professor Trueta, metge, i Pau Casals, 
músic.

-A Catalunya el dia 18 de juny hi haurà un 
Referèndum per aprovar l’Estatut retallat que 
ve de Madrid.

-A Catalunya es publica un diari en anglès força 
interessant. Aquí teniu l’adreça electrònica:
http://www.cataloniatoday.info/

-El mallorquí Rafa Nadal revalida la victòria a 
l’Open Seat-Godó i ja suma tres títols guanyats 
aquest any.

El	XÀFEC!!!	de	Vancouver	esta	publicat	pel	Casal	Català	de	
Vancouver	(CCV).	Ni	EL	XÀFEC!!!	ni	la	Junta	Directiva	del	
CCV	 comparteixen	 necessàriament	 les	 opinions	 expres-
sades	en	els	articles	signats.	La	nostra	adreça	és:	
	 Box	2152	Station	Main	terminal.
	 Vancouver,	BC	V6B	3V3

	 Tel/Fax	(604)684	3667
	 casal@casalcatala.ca
	 http://www.casalcatala.ca

Editor	de	EL	XÀFEC!!!:	Tania	Colina	i	Trueta

Col.laboradors:	Angel	Calderer,	Anna	Maria	
Vinas,	Angelina	Miró,	Ballarín,	Elia	Robles	
i	Carles	Roch.
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de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya
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-Aquest any es commemora el 125è aniversari 
del diari La Vanguardia de Barcelona i de la 
coronació de la Mare de Déu de Montserrat.

-El Cor Lo Pom de Flors de Sant Just Desvern 
fundat el 188l pel mestre Clavé també celebra 
els 125 anys. Durant molts anys aquest cor el 
va dirigir el mestre Antoni Coll i Cruells.

- El F.C. Barcelona guanya la Copa d’Europa a 
París 2-l contra l’Arsenal. Aquesta és la segona 
Copa d’Europa que aconsegueix el Barça.

- El guanyador dels Jocs Florals 2006 de Bar-
celona ha sigut el poeta Jordi Valls.

-S’ha inaugurat a Barcelona el Parc de Recerca 
Biomèdica amb 55.000 metres quadrats de 
superfície. Aquí hi treballaran més de 1.000 
científics d’arreu del món.

EMAILS	 REBUTS	 A	 LA	 WEB	 DEL	
CASAL...

-Apreciats amics que viviu fora de Catalunya; 
des de fa unes setmanes em posat en marxa un 
nou projecte radiofònic dins del grup d’emissores 
de Catalunya Ràdio. Es tracta d’iCat fm , www.
icatfm.cat , que podeu escoltar directament  
per internet i que , a mes,  incorpora tres ca-
nals de musica, un d’ells dedicat integrament 
a la musica en català. Us agrairíem que féssiu 
extensiva aquesta informació als catalans amb 
qui us relacioneu habitualment. 

Moltes gràcies i una forta abraçada des de 
Barcelona.

Atentament, 

Equip d’Internet de Catalunya Ràdio.

-“Des de fa unes setmanes s’ha posat en 
marxa un nou projecte radiofònic dins del grup 
d’emissores de Catalunya Ràdio. Es tracta 
d’iCat fm , www.icatfm.cat , que podeu escoltar 
directament  per internet i que , a mes, incorpora 
tres canals de musica, un d’ells dedicat integra-
ment a la musica en català.

Gaudi-lo!”

IN	MEMORIAM

Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando

El decés de Jorge Luis Ayala 
Marchante el passat 25 de 
Març ens va deixar a tots 
sobtats, amb el cor glaçat. No hi ha res que 
expliqui la sobtada absència d’aquest brillant 
jove. Nomes la poesia, amb la reflexió dels 
primers versos, i la conclusió expressada per 
aquests altres

I quan vinga aquella hora de temença
en que s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença !

En nom de tot el Casal, el nostre mes sincer 
condol a tota la Familia Ayala-Marchante.

-El Casal Català de Vancouver dóna el seu mésEl Casal Català de Vancouver dóna el seu més 
sentit condol a Victoria Alfonso y familia per la 
mort del seu pare Sr. Puig Doria.

Que Déu els tingui a tots a la seva glòria.
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JOC	NET
            
 Què vol dir fair play.
 Al llarg d’anys i anys de tractar la criatura humana, essent-ne de la colla, encara no m’he 
avesat a les seves bestieses, que són les meves, i encara em meravellen els homes més que no 
pas m’enfaristolen.
 No ho dic pas per fer-hi el plaga.  Però l’home, que fa guerres i més guerres a estralls, és 
capaç de jugar a futbol.  I ho dic pensant en el pati del meu col.legi més que en les glòries piloteres 
d’aquests dies, que no em requen pas, hi sóc.
 Però us en recordaré una de fa anys, passada a can Barça.  Aquest jugava amb el Reial 
Madrid, i un que li diuen el Guruceta feia d’àrbitre, que vol dir refli.  Com sap tothom, o almenys  
gairebé tothom, a major glòria del Reial el susdit Guruceta va pitar penal per una falta, que vol 
dir faut, comesa a més de quatre metres fora d’àrea.  Encara que això ho hagués pogut veure un 
mussol a plena llum, ens hem de dir que qualsevol trinquelis té dret a errar-la.  I llestos.
 Però no he trobat ningú que blasmés el piloter que va tirar el penal.  Xut i gol.  Aquest si 
que té culpa i grossa, sabia de sobres que allò no era penal, però se’n va aprofitar, quan jugant 
net havia de xutar a les boires.  M’hi torno.  Encara hi ha un pitjor que el jugador del Madrid.  
Ningú em sembla que ningú, no li va reprotxar la feta.  No tenia més remei.  Si hagués jugat net 
se l’hauria carregada.
 Encara a les pilotaires.
 Em va tocar ser a una taula rodona recordant el famós cinc a zero.  Tots els qui en parlaven 
hi van veure senyals sense engany de la fi del cagallàstics, vull dir d’aquell règim.  A ningú, a ningú 
no se li va acudir que aquella èpica no fou més que un bell partit de futbol.
 Bufa.  M’he allargat massa amb la pilota, però fins la senyora Pepeta em sap aquesta cama 
del mal.  Però voldria anar fins al fons del sac.
 Si amb el futbol feina a fer joc net, més feina hi ha a trobar-lo en la política.
 Quan hi penso, no em puc deixar el Cavour, ministre del rei de Saboia, manefla genial i 
pare de la unitat italiana, mal que soni més el Garibaldi.  El Garibaldi era un cap calent, tan calent 
que potser ni sabia què era jugar net o brut.  Es fa perdonar.  Però el Cavour sabia què es feia, 
ho sabia tant que arribava a dir-s’ho.  Per Itàlia havia fet porcades que no hauria gosat fer per a 
ell mateix.  Mestre Cavour era de l’escola del Maquiavel i del seu admirat Fernando     ( no poseu 
Ferran), una galan pinteta que es feia passar per Catòlic.
 Paro el carro, ho faig a gratcient,  Déu me’n reguard de jutjar cap ni un dels polítics que avui 
dia remenen les cireres.  Però, amb perdó.  Molts d’ells també xutarien a gol, malgrat el penal no 
ho fos.  Ep.  No penso en ningú.
 Arribat a ací, em sembla que ja en puc engegar dues de ferrades.
 La primera.  passi què passi, faci quins tombs faci el món, diguin què diguin els qui se les 
donin de moralistes.  Ho engego.  Mai de jamai no serà joc net allò de que  el fin justifica los me-
dios ,  mai de jamai res no justificarà una guerra.  I a la menuda.  Mai de jamai res no justificarà 
que el veí s’espinyi amb el veí.  Digui què digui el Maquiavel, fes què fes el Catòlic.
 Collant-les.  Allà dies de cal pixarrellisca que fou la República, res no justifica que algú 
digués que su Señoría don Pascacio es un batracio.  Només per això, ja podíem témer la guerra 
civil.
 Ai, Senyor.  Les he engegades piloteres, les he seguides amb el Cavour, 
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nogensmenys.  I no tinc més remei que provar de jugar nét, i no amagar-vos les darreres engrunes 
al fons del sac.
 El creient ha de jugar nét amb Déu.
 Sempre ens parlen de que la consciència ens rondina si fem alguna malifeta.  Ai, compa-
nys.  Tots tenim les nostres pastilles per adormir la consciència.  Jugar nét amb Déu és donar-li la 
raó fent-nos-hi de mirall.  Davant d’Ell ni som angelets bufadors ni dimonis infernalosos.  Ni ens 
podem vantar de bons ni ens podem recargolar dient-nos que som el pecador més gran que hi 
ha a la terra.
 Ni angelets ni dimonis, només som una mica de mena de cristians pel gasto.  
 Torno al començament.  A que l’home sigui com sigui és capaç de jugar fins i tot amb una 
pilota.  No n’hi ha prou de quedar arraulits davant del Senyor, som més que un cuc de la terra.  
Demanant perdó cal donar gràcies.
 Fins pensant en la pilota, hem de donar gràcies al Senyor de tota gràcia perque, malgrat 
siguem una colla de mig ximples,  ens n’ha conservat una de bona.
 Som capaços de jugar.

Nous llibres per la biblioteca:

--La Sra. Mercè Padró ha fet donació 
del llibre per la nostra biblioteca:  “Les 
veus del panamo” d’en Jaume Cabré. 
Moltes gràcies!!!
Aquestes són les darreres entrades a 
la nostra biblioteca. Per a més infor-
mació i detalls de cada llibre o DVD po-
deu consultar el nostre web http://www.
casalcatala.ca/biblioteca.htm

Llibres: 
Itineraris. Les Corts 1. Des de l’ època 
medieval fins al segle XIX (Donació de 
l’Ajuntament de Barcelona) 
El món rural a les Corts (Donació de 
l’Ajuntament de Barcelona) 
Olympia a mitjanit, de Baltasar Porcel 
(Donació de l’Angel Calderer) 
11 de setembre 1714 (Donació de la 

Generalitat de Catalunya) 
El secret de la cavalleria, de Jordi Coca 
(Donació de la Generalitat de Catalu-
nya) 
La pedra a la sabata, de Joan Rendé i 
Masdéu (Donació de la Generalitat de 
Catalunya) 
Topolino, de Pere Guixà (Donació de la 
Generalitat de Catalunya) 
Cabòries estivals, Jesús Moncada, 
(Donació de la Generalitat de Catalu-
nya) 
DVD: 
Actrius, un film de Ventura Pons 
En la ciudad, un film de Cesc Gay 

La	biblioteca	del	casal	es	posa	al	dia
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Crema	cremada
Les postres del dia de Sant Josep.

Ingredients:

Per a la crema, 1/2 l. de llet, quatre rovells d’ou, 125 gr. de sucre, 20 gr. de midó, un tronquet de 
canyella i una pell de llimona. Per cremar-la, una grapada de sucre.

Preparació:

Es treu la pell d’una llimona, després de rentar-la bé. Es desfà el midó en mig got de llet freda. Es 
separen els quatre rovells de les clares. Es fa arrencar el bull a la resta de llet i es treu del foc. En 
un cassó, es barregen els rovells i el sucre i es treballen bé; després, s’hi afegeix la llet, mentre 
es va remenant amb el batedor i l’altra llet amb el midó, passant-la pel colador. Es posa el cassó 
al foc procurant que no arrenqui el bull i es continua batent fins que la crema sigui prou espessa. 
Es treu del foc, sense parar de batre-la fins al cap d’una bona estona. Llavors es posa en plats 
de postres o en cassoletes i es deixa refredar fins a temperatura ambient. Una mica abans de 
servir-la, es posa la pala de cremar al foc, fins que sigui ben roent. S’ensucra bé la superfície de 
la crema i s’hi passa la pala lentament, per a que el sucre caramel·litzi. Si se’n fa de sobra, no es 
cremen les que quedaran, perquè el caramel es fon.

6

Taller de Crema
 Catalana

Aqui teniu a la professora Viñas impartint una lliçó magistral titulada “L’art i la ciència de la Crema Catalana: o 
l’efecte emulsionant dels ous en les mescles de llet i sucre”. Tothom va acabar la classe una mica més savi i amb 
una mica més de colesterol.
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L’Estatut,	desvetllador	d’	“amores”	per	a	Catalunya...

Tot llegint i parlant de l’enrenou i mal de caps que ens ha portat el “ditxós” Estatut i les crispacions 
que es van encetar, sobretot, en els mitjans de la premsa mes cavernícola de totes les carpeto-
vetonies. I, ja fora dels boicots desvergonyits i sense embuts al cava i a molts altres productes 
catalans, veig que no s’ha parlat gaire de les vexacions, insolències i mals tractes que ha rebut 
molta gent tot trobant-se viatjant per diferents indrets de l’Estat Espanyol durant el període de 
debats al “Congreso” del govern central.

Hi ha el cas d’aquella bona dona que, dins d’un taxi de Madriz, va contestar la trucada del mòbil 
en català. Ves per on que el Sr. (?) taxista va parar el cotxe i va obligar a la pobra dona a sortir-ne 
tot dient-li: “¡En España se habla español!” (...)

També el d’aquells amics catalans, d’orígen andalús, que tot viatjant per Extremadura, volien 
comprar la Vanguardia i els hi van dir que: “ Ahora ya NO la venden.” ...

I el cas d’aquelles senyores de Sabadell que, passejant uns dies per Madriz, xerraven entre elles 
en català i la gent les va esbroncar perquè parlessin en espanyol i, a l’oposar-s’hi elles, les van 
insultar tot dient-lis que “ahora estan en España i en España se habla español.”

I, el d’aquell taxista de Barcelona que, tot estrenant un cotxe nou de trinca, per provar-lo se’n va 
anar fins a Saragossa per ensenyar-lo a la seva familia i amics i, en un semàfor, se li van parar 
al costat tot dient-li: “¡¡Ya nos estan invadiendo!!” Més endavant li van escopir al cotxe, llençant-li 
pedres i convidant-lo a anar-se’n tot dient-li: “¡Vete, polaco de mier...!”

Aquests són, tan sols, uns fets que m’han arribat a les orelles. Tanmateix, i com ens podem imagi-
nar, segurament se’n podrien comptar a cabassos.

Ara, imaginem-nos per un moment si això hagués passat a Barcelona; que fessin fora d’un taxi a 
algú per parlar en castellà... Seríem uns racistes, xenòfobs i nazis exterminadors: tota la premsa 
“patriotica y nacional” ho posaria a primera plana, la televisió, i no cal dir la COPE, no pararien de 
bramar les dolenteries dels catalans. Ho portarien al Parlament Europeu o, fins i tot, a la ONU... 

Som uns intolerants, oi?

Vaja, ja començo a entendre el per què, els catalans, ens trobem tant com a casa quan anem a 
París, Londres o Nova York!

Ah! I sempre ens queda el consol d’haver guanyat la Lliga i, avui  mateix, la Copa d’Europa!!!

Àngel  Calderer
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La Plataforma pel Dret de Decidir vam convocar 
la manifestació del 18 de febrer per donar veu al 
poble català en un moment en el qual es definia un 
marc polític nou. Vam sortir al carrer per reivindicar 
que som una nació i que tenim el dret de decidir. 
És a dir, que som els catalans i catalanes els que 
hem de tenir capacitat política sobre tot allò que 
ens afecta. 

Hem pogut constatar, però, com el projecte d’estatut 
aprovat pel Parlament de Catalunya ha estat sotmès 
a un tracte humiliant per part de les institucions 
de l’Estat, amb la modificació substancial de 165 
articles i disposicions (i un preàmbul refet de dalt a 
baix)  i  no ha estat defensat de forma conseqüent 
per bona part de la classe política catalana, amb 
la renúncia a aspectes fonamentals per al nostre 
autogovern.

Rebutgem l’Estatut que serà sotmès pròximament 
a referèndum perquè, a més de representar una 
vulneració d’un acord àmpliament majoritari del 
Parlament català, no inclou cap de les aspiracions 
i propostes a favor de les quals ens manifestàrem 
el 18 de febrer i reclamàvem en el nostre manifest 
inicial.

1- No reconeix Catalunya com a nació.
La definició de Catalunya (article 1) queda igual 
que en l’Estatut de 1979 vigent, amb la devaluada 
expressió de “nacionalitat”. El concepte de nació 
queda postergat al preàmbul, amb una al•lusió vaga 
sense cap mena de fonament ni conseqüència ju-
rídica, cosa que certifica la desnaturalització de tot 
l’articulat. Es nega l’existència del poble català com 
a subjecte de drets nacionals i històrics com el dret 
a decidir el nostre futur, a una relació bilateral entre 
Catalunya i l’Estat i a una projecció internacional 
pròpia (en diplomàcia, economia, cultura o selec-
cions catalanes). 
Es nega la realitat nacional occitana de la Val d’Aran 
(article 11)

2- No representa cap avenç en la sobirania fiscal. 
Es refusa que la Generalitat tingui responsabilitat 
fiscal sobre tots els impostos recaptats a Catalunya. 

L’Agència Tributaria Catalana es limitarà a gestionar 
els tributs propis i els cedits per l’Estat en la seva 
totalitat. En canvi, els impostos més significatius 
(IRPF, IVA, Societats i Impostos especials) continu-
aran en mans de l’Agència Tributària de l’Estat.
La capacitat normativa sobre tots els impostos, 
plantejada per la proposta del Parlament, referida 
a tots els aspectes significatius (base imposable, 
tipus impositiu, exempcions, reduccions i bonifica-
cions), s’ha quedat en una promesa vaga d’ampliar 
la capacitat normativa en aquells impostos sobre els 
quals s’amplia el percentatge de participació de la 
Generalitat, mentre que l’Impost de Societats queda 
totalment en mans de l’Estat.
En cap cas es pot parlar d’un nou model de finança-
ment. L’increment de la participació en alguns tributs 
(iniciada l’any 1993) no passa de ser una cessió 
virtual, en no comptar amb una Agència Catalana 
que els recapti tots. Tampoc no garanteix un incre-
ment dels recursos, ja que l’augment dels ingressos 
procedents de la cistella d’impostos serà compensat 
per la disminució dels ingressos procedents del Fons 
de Suficiència.
Encara més important: l’article 201 fa una referència 
explícita a la LOFCA (cosa que no feia el projecte 
del Parlament), a la qual quedem sotmesos, i 
l’article 206 deixa clar que els nivells de suficiència, 
solidaritat i anivellament seran fixats només per 
l’Estat. S’elimina així qualsevol possibilitat de relació 
bilateral Estat-Generalitat i serà el Govern central, 
en el marc del Consell General de Política Fiscal i 
Financera, qui determinarà els diners de què final-
ment podrà disposar la Generalitat. A més, sense 
instruments estadístics adequats (balances fiscals, 
renda disponible dels territoris en termes reals) el 
model continuarà mancat de transparència. 

3- Impedeix la presència internacional del nos-
tre país.
El reconeixement internacional a què pot acce-
dir Catalunya és el propi d’una regió de la Unió 
Europea, no d’una nació. L’Estatut preveu que el 
Govern de l’Estat pugui incorporar representants 
de la Generalitat de Catalunya a les delegacions 
espanyoles a la Unió Europea o a altres organ-
ismes internacionals, en els afers relacionats amb 

Rebutgem	aquest	Estatut
Perquè	som	una	nació	i	tenim	el	dret	de	decidir
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les competències o interessos de Catalunya, de la 
mateixa manera que pot convidar-hi representants 
de les altres comunitats autònomes. Naturalment, 
els catalans seran acreditats i identificats com a 
espanyols. No es descarta que Catalunya tingui 
una presència directa en alguns organismes en 
qüestions que afecten les seves competències, però 
sempre amb un reconeixement de segona categoria, 
com correspon a les realitats regionals.
L’article 200 diu que “La Generalitat ha de promoure 
la projecció internacional de les organitzacions so-
cials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, 
llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional”. 
És un redactat prou ambigu per no permetre que les 
seleccions esportives, per exemple, representin ple-
nament el país en competicions internacionals. En 
aquest tema, s’ha suprimit, del text del Parlament, 
el punt que reclamava com a competència exclu-
siva “el foment de la projecció exterior de l’esport 
català per a garantir que les federacions catalanes 
participin en competicions oficials d’àmbit europeu 
i internacional”. 

4- No millora la posició de la llengua
La llengua catalana no és reconeguda com la 
històrica i pròpia dels Països Catalans, com l’eina de 
cohesió nacional i social de tota la comunitat. A més, 
les modestes propostes del projecte d’Estatut del 
Parlament han quedat substancialment retallades:
- Quan s’estableix el català com a llengua d’ús 
normal i preferent de totes les administracions de 
Catalunya, no inclou totes les administracions i 
mitjans presents a Catalunya.
-La competència lingüística de la Generalitat no 
es projecta sobre la “doble oficialitat”, sinó sobre 
la llengua catalana, cosa que resolt a la baixa la 
qüestió respecte de la mateixa doctrina del Tribunal 
Constitucional.
- El deure de conèixer les dues llengües oficials 
queda sense conseqüències jurídiques, ja que s’ha 
eliminat del text original la impossibilitat d’al•legar-ne 
desconeixement. 
- Les propostes relatives a normes d’etiquetatge, 
considerades insuficients per les associacions de 
defensa de la llengua,  també es modifiquen de 
manera que “almenys en català” esdevé “també 
en català”.
- Per a magistrats i jutges, el coneixement del català 
serà un mèrit i no un requisit.

5- No permet que establim polítiques pròpies 
de ciutadania i d’immigració
Amb la seva submissió a les lleis estatals, l’Estatut 
no permet l’ampliació dels drets de ciutadania a 
la població catalana d’origen estranger, sense els 
quals no es pot parlar de veritable incorporació. 
És més, han desaparegut competències previstes 
en el projecte del Parlament  com “l’establiment i 
la regulació de garanties en relació amb els drets 
i deures de les persones immigrades” o la relació 
bilateral Estat-Generalitat per a la determinació dels 
contingents de persones immigrades. El nou text 
redueix el paper de la Generalitat a l’execució de 
la legislació estatal i europea en matèria de treball 
d’estrangers, condicionada a la “necessària coordi-
nació que correspon a l’Estat”.  

6- Continuen en mans de l’Estat qüestions 
legislatives i executives essencials
Aquest Estatut no ens dóna dret a decidir en temes 
socials i econòmics importants, com són salut, edu-
cació, gestió d’infraestructures (aeroports), justícia 
i règim local. Ens manca també un marc català de 
relacions laborals.   
L’Estatut continua subordinat a la Constitució es-
panyola i, per tant, l’Estat continua mantenint intacta 
la seva capacitat legislativa (també executiva, en 
alguns casos) en competències exclusives. A més 
d’algunes, que ja hem esmentat, com les relacions 
internacionals o la regulació de la ciutadania, l’article 
149 de la Constitució estableix fins a 32 qües-
tions com a competències exclusives, algunes tan 
importants com la defensa i les forces armades, 
l’administració de justícia, la legislació laboral, la 
planificació general de l’activitat econòmica o el 
comerç exterior.

7- Els drets democràtics i socials queden sot-
mesos a la legislació de l’Estat
La Generalitat no tindrà capacitat per convocar con-
sultes entre la ciutadania en forma de referèndum, 
ni tan sols en aquells temes en els quals disposa 
de competències, com preveia el projecte del Parla-
ment. Tampoc s’admet una circumscripció pròpia, o 
amb CCAA pròximes, a les eleccions europees.
L’extensa relació de drets socials i mediambien-
tals no amaga la seva manca d’eficàcia i força 
normativa. En tots els punts conflictius (laïcitat de 
l’ensenyament, dret a una mort digna, dret de les 
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dones a disposar del propi cos) ha quedat palesa i, 
moltes vegades explicitada, la seva subordinació a 
les lleis estatals. Les formulacions genèriques i la 
manca de mecanismes de garantia resten també 
força legal a aquest Estatut.    

En resum, aquest projecte d’Estatut no inclou cap 
de les aspiracions i  propostes a favor de les quals 
ens vam manifestar el 18 de febrer passat: no ens 
reconeix com a nació, no se’ns permet gestionar els 
propis recursos, no ens dóna dret a decidir en els 
afers socials més importants i no se’ns reconeix el 
dret a l’autodeterminació.

No volem renunciar a uns objectius de país ambi-
ciosos i ens neguem a acceptar una nova hipoteca 
que perpetuï anys i anys la situació de subordinació 
sobre les generacions que vénen. Hem de rebutjar 
aquest Estatut per evitar que aquest marc autonòmic 
quedi congelat i el país vagi perdent poder de decisió 
i dinamisme respecte les altres nacions europees. 
El poble català s’ha de dotar de les eines legisla-
tives necessàries per ser una nació lliure i avançada 
dins Europa. Per això, les lleugeres millores que 
pot suposar aquest Estatut respecte del vigent no 

són en absolut l’avenç que necessita el país, i no 
corresponen al ritme amb què avança la societat 
catalana, que, en les seves reivindicacions, supera 
de llarg aquest estret marc autonòmic que estableix 
l’Estat espanyol.

La Plataforma pel Dret de Decidir continuarà tre-
ballant per a un futur escenari d’autodeterminació, 
on ens siguin reconeguts els nostres drets com a 
poble i on un veritable procés constituent permeti 
als catalans i a les catalanes de decidir les normes 
que han de regir la nostra societat. Per això, cal 
que fem un primer pas participant activament en el 
referèndum i expressant de forma massiva el rebuig 
a aquest Estatut.  Davant dels atacs i les amenaces 
antidemocràtiques, i davant també de les actituds 
polítiques servils, el poble català ha de demostrar 
coratge i fermesa en la defensa dels seus drets. 

Perquè som una nació i tenim el dret de decidir

NO ENS DEIXEM ENGANYAR, REBUTGEM 
AQUEST ESTATUT

Plataforma pel Dret de Decidir

La fi d’un cicle del catalanisme històric 
El proper pols amb l’Estat 

A mb l’aprovació de la devaluada proposta estatutària a la comissió i al ple del Congrés dels Diputats 
s’haurà acabat un cicle molt antic, el de la vocació transformadora del catalanisme dins d’Espanya i el 
de la confiança en la conversió de l’Estat en una democràcia plurinacional. La temptació de renovar el 
pacte de convivència col·locant Catalunya en el lloc que li correspon a la seva condició nacional, política 
i econòmica havia enlluernat fins i tot els independentistes, els quals, en una conjuntura tan favorable, 
s’havien concedit una pròrroga.

Però si en la millor de les combinacions possibles només hem aconseguit la morralla i un nyap de norma 
institucional bàsica que no suposa cap modificació estructural, això aboca necessàriament a un canvi 
radical d’estratègia.

Les properes fases de l’envit veuran aparèixer una tendència fins ara poc practicada en el catalanisme 
polític contemporani (potser amb l’excepció d’alguns moments crítics durant la II República), però que 
es perfila com la conseqüència natural de l’única sortida que la decepció federalista provoca: aprofitar la 
influència social, electoral i econòmica que Catalunya té dins Espanya no per col·laborar amb l’Estat, sinó 
per col·lapsar-lo.
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El primer besllum de les polítiques sobiranistes ja el vam percebre amb la proposta de finançament 
aprovada pel Parlament català el 30 de setembre i els previs intents d’aproximar-nos al sistema de con-
cert basc i navarrès: Catalunya no demanava res més que accedir al mateix privilegi econòmic que ja 
exhibeixen el País Basc i Navarra amb la diferència que l’aplicació del sistema entre nosaltres significaria 
la fallida de l’Estat espanyol (i no diguem si s’hi afegissin els altres territoris dels Països Catalans).

És davant d’aquest perill que el somriure alat de Zapatero, a través de Pedro Solbes, va mostrar la 
seva cara menys amable, el rebuig desencarnat exercit com a pur acte de dominació que no es podia 
bastir de legitimitat ni apel·lant a la Constitució espanyola (una Constitució que no prohibia res que 
justifiqués la rebaixa en el finançament) ni en una apel·lació genèrica a la igualtat que el País Basc i 
Navarra contradiuen.

També Artur Mas, en l’última ranera del catalanisme col·laboracionista, va mostrar la seva cara més 
humiliant i més anacrònica avenint-se a un pacte contrari als temps que corren: els nous vents anunciats 
a la manifestació del 18 de febrer.

Però, en què haurien de consistir aquestes polítiques sobiranistes que, al meu parer, es desencadenaran 
en el proper cicle? Ho provaré de resumir en alguns punts: 1) accentuar les diferències nacionals, a la 
qual cosa, per exemple, ja va contribuir de forma apreciable la proclamació de Catalunya com a nació 
a l’article 1.1 de la proposta estatutària, que també fou esquarterada en un nou acte d’imposició (ara 
ja no ens podran dir allò de: “De què us queixeu, els catalans, si podeu fer el que vulgueu”, doncs bé, 
volíem ser nació i l’Espanya uniformista no ens va deixar); 2) diferències nacionals presentades amb 
més intensitat a través de la injustícia social que continua creant la pertinença a l’Estat; 3) diferències 
nacionals que s’han de reforçar amb la recuperació i consolidació d’un imaginari propi i en la construc-
ció d’instruments culturals i comunicatius potents; 4) accentuar la desafecció en la participació en la 
política estatal: per què els diputats sobiranistes han d’anar a les Corts Generals espanyoles? Sense 
els grups parlamentaris catalans els espanyols ho tindran més difícil per investir presidents del govern i 
aprovar pressupostos; 5) aprofitar l’oportunitat de la globalització per internacionalitzar l’economia i no 
dependre del mercat espanyol; 6) en fases ulteriors del procés, si la situació del finançament continua 
estancada, crear instruments de desobediència fiscal.

En definitiva, les polítiques sobiranistes que podrien (i haurien de) marcar la nova època materialitzarien 
l’actuació catalana en els diversos camps com si Espanya no existís (o que, quan existeixi, sigui per 
mostrar el seu rostre més ferotge en els seus actes gratuïts de repressió), la qual cosa s’ajusta bé, com 
diem, al context internacional globalitzat i a la sensibilitat d’una nova generació de catalans (la que vam 
créixer sota la normalització lingüística) imbuïda d’una imaginari nacional propi i en la qual prevalen els 
vincles externs per damunt dels vincles mesetaris.

Realitzar, doncs, gestos amb l’objectiu explícit o subtil de convertir en minoria els lligams polítics, 
econòmics i sentimentals amb Espanya.

En conclusió, veure fins a quin punt Espanya pot suportar que Catalunya faci d’Euskadi, ni que 
sigui per compensar tot allò que a Euskadi tenen i el que tindran amb aquesta treva i amb un dret a 
l’autodeterminació que no és negociable perquè el poble basc ja l’exerceix de forma admirable. 

Hèctor López Bofill 
Professor de dret constitucional
Avui 27 de Març 2006
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“Fotografia del nodrit grup que va 
assistir a l’Aplec de Primavera, 
celebrat el passat dia 28 de Maig 
del 2006. Diversos participants 
a la primera reunió de la Xarxa 
de Centres Catalans a l’Exterior 
d’Amèrica del Nord també van 
ser-hi presents. Curiosament, el 
temps va cooperar.”

“Fotografia del grup de participants a la primera reunió de la Xarxa de Centres Catalans a l’Exterior -CCE- d’Amèrica del Nord que es va celebrar 
durant el cap de setmana del 27 I 28 de maig es van reunir a Vancouver representants de vuit Casals Catalans a Canada i els Estats Units.

Els següents casals van assistir a les reunions: Casal Català de Vancouver, Casal dels Països Catalans de Toronto, American Institute for Catalan 
Studies (AICS), Houston, Associació de Catalans de la Universitat de Califòrnia, Irvine (CatUCI),  Casal dels Catalans a Califòrnia, Los Angeles, 
Casal del Nord de Califòrnia, San Francisco, Fundació Paulí Ballet, Washington DC I el Casal Català de Quebec. A més a més hi varen assistir 
dos representant de la Secretaria de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya.

Alguns dels temes que es van 
tractar durant les reunions van 
ser com enfortir la xarxa de 
casals nord Americana, com ens 
podem ajudar els uns als altres 
I la millor manera de compartir 
recursos. 

Per mes informació sobre on 
trobar altres casals arreu del món 
visiteu ww.casalscatalans.cat”


