
Conec un bon grapat d’espanyols que, a l’igual que jo, creuen que si Catalunya i Euskadi 
s’independitzessin, aquest fet seria molt positiu per a Espanya. 
 
Malgrat que pugui semblar tot al contrari, la raó o argument que ens duu a creure això és ben 
senzill: 
 
La voluntat de mantenir per damunt de tot la “sagrada unidad de la pàtria” és la raó principal 
(per no dir l’única) que va portar a promulgar la Constitució de 1978, actualment vigent, en la 
qual s’hi ignora (quan no s’hi prohibeix de manera explícita) qualsevol mecanisme de 
democràcia directa (iniciativa popular al referèndum, iniciativa legislativa popular etc.). 
 
Aquesta absència de mecanismes o procediments de democràcia directa fa que el sistema de 
democràcia representativa (jo prefereixo dir-ne democràcia delegativa) que és l’únic que tenim 
a Espanya i que atorga tot el poder de decisió política als partits polítics, no tingui 
l’imprescindible contrapès que impedeixi que la democràcia esdevingui partitocràcia, és a dir, 
una democràcia “a temps parcial” (cada quatre anys). 
 
Els partits polític són imprescindibles en qualsevol sistema democràtic, cert. Però tan dissortat 
és el poble que no pot tenir partits polítics com aquell que “només” pot tenir partits polítics, 
doncs aquest darrer, sense dret a emprar mecanismes de democràcia directa, està condemnat 
a entrar en una espiral de corrupcions que, tard o d’hora, l’acaba submergint en la frustració i la 
subsegüent desafecció política dels ciutadans. 
 
Jo no vaig recolzar l’Estatut. No el vaig recolzar, en primer lloc, perquè crec que som una nació 
i les nacions no tenen Estatut; tenen Constitució. Però també perquè en aquest aspecte 
d’aprofundiment dels mecanismes de democràcia directa, no comportava cap avenç, per petit 
que fos. Tant és així que cap dels seus articles que incideixen en aquest àmbit concret ha estat 
recorregut al Constitucional. 
 
És per això, en canvi,  que el proper dia 13, aniré a votar SÍ. Ho faré perquè vull per a mi, els 
meus i el meu poble una Constitució on es reconegui el dret del poble sobirà a decidir. Però 
també ho faré perquè desitjo que els meus amics espanyols (i, amb ells, tota la seva nació) 
puguin fruir d’aquest mateix dret. I estic profundament convençut que mentre allò que se n’ha 
vingut a dir “Madrid” s’entesti a sostenir que Catalunya és “d’Espanya”, no podrem fruir 
d’aquest dret. Ni nosaltres ni ells.  
 
Per acabar, unes paraules per a tots aquells que, submergits ja en el remolí de la desafecció 
vers els polítics, “passen” de la política. Us entenc i confesso que jo he passat per períodes en 
que he sentit i he fet el mateix. I l’únic que m’ha portat a desistir d’aquesta actitud i a persistir 
en lluitar contra ella, ha estat el convenciment de que per molt “passem” de la política, ella mai 
“passarà” de nosaltres.  
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