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Olot, juny de 2015

Aquest llibret que teniu a les mans és el darrer encàrrec d’un home lliure, 
són els pensaments, les reflexions i els comentaris d’un home marcat per l’afany 
de llibertat.

En Josep Canal i Alberola ens va deixar el 22 de juny de 2014 a l’edat de 
noranta-sis anys. Advocat i fill d’exiliat republicà, va ser un personatge autèntic 
i peculiar, un advocat que no va voler exercir, per la seva particular visió de 
la justícia, i, segurament, un dels primers antisistema del país. Un republicà i 
antifranquista irreductible, un home intel·ligent, savi i amb un caràcter d’una 
autenticitat indiscutible.

Reflexions humanes i divines sobre democràcia, formes de govern, 
monarquia, república, llei electoral, corrupció, classe política, senat, referèndum, 
plebiscit, constitució, legalitat, justícia, Déu, religió i altres qüestions transcrites 
magistralment per en Felix Vilagrassa i Hernàndez, que, tot i ser de l’any 1999, 
són de més actualitat que mai.

Un home de pensament complex i a vegades contradictori, escatològic 
i políticament incorrecte. Un anticapitalista que jugava a la borsa, feliç a la 
seva manera, enfadat amb el món, amb tendències ludòpates i autoexiliat a la 
Fageda.

Un home al qual costava portar la contrària, ja sigui perquè les seves raons 
i els seus arguments eren irrefutables o bé perquè, senzillament, molts no 
teníem la capacitat, el temps o les ganes de rebatre´l.

Bon tertulià i orador de la vella escola, amb una gran capacitat per a trobar 
arguments i, simultàniament, exposar arguments inversos. Amb una gran vida 
interior i dubtes que anaven de les coses més simples a les reflexions més 
complexes i filosòfiques.

PRESENTACIÓ
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El seu rellotge es va parar el juliol de 1936, però la seva lluita mental 
incansable, sovint des del seu llit, no es va aturar mai. Víctima de la Guerra Civil, 
tossut irreductible, conscient que havia de viure sol i amb un concepte de la 
diplomàcia molt particular.

Va poder viure la vida que havia triat, sovint malcarat però amb un sentit 
de l’humor, una acidesa i una autocrítica envejables.

Ens va encarregar que lluitéssim per defensar la Segona República i que 
ens dediquéssim a la instrucció cívica i política de la ciutadania. Déu n’hi do! 
Per això avui teniu aquest llibret a les mans. No se’ns ha ocorregut cap manera 
millor per a escampar el seus pensaments. Coneixent en Canal, segur que no 
li hauríem fet prou bé, però si serveix per fer reflexionar una sola persona, ja 
haurà valgut la pena.

Pocs dies abans de morir, mentre deia que havia durat massa però que 
no tenia cap pressa per marxar, d’una manera matemàtica i ordenada anava 
demanant coses individualment als seus amics, per molestar el mínim possible, 
sense pressa però com abans millor.

Sovint deia que “un estat de dret només pot ser substituït per un estat de 
dret”. Algú és capaç de rebatre-ho?

Era partidari de plantejar lliurement i democràticament què volem 
ser. Apostava per una república confederal, amb el dret inalienable a 
l’autodeterminació, amb la llibertat per damunt de tot. Tant de bo que la lectura 
d’aquestes reflexions serveixin per despertar esperit crític, per no oblidar com i 
per què hem arribat on hem arribat. 

Els marmessors de Josep Canal i Alberola

Salut i República!
Visca la llibertat
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PRÒLEG

Esteu iniciant la lectura d’un llibre que és el resum vital d’un pensador 
català del segle XX que no va voler saltar a la palestra pública, tot i tenir 
condicions més que sobrades per a la reflexió política, perquè s’estimà més 
anar desenvolupant les seves raons i els seus dubtes en l’àmbit immediat dels 
seus amics i coneguts, socràticament. Fill del sindicalista republicà Fèlix Canal 
i de Florentina Alberola, fou nebot del mestre racionalista i dirigent anarquista 
José Alberola i cosí germà de l’activista llibertari Octavio Alberola i Suriñac (de 
mare olotina). Malgrat que sempre defensà el caràcter cultural i polític propi 
de Catalunya, no es va declarar favorable a la independència, en els darrers 
mesos de la seva vida, perquè tenia una vinculació sentimental amb la resta 
de ciutadans de l’Estat pel fet d’haver viscut la darrera guerra espanyola. Veure 
morir tants i tants homes, vinguts d’arreu per lluitar contra el feixisme, per la 
llibertat, li va marcar la vida i el pensament. Amb tot, Josep Canal i Alberola (Olot 
1917-2014) va ser un home qualsevol: en el vestir, en el parlar, en el sentir... 
Una mena de pagès, però amb una capacitat analítica, sintètica i expositiva 
fora mida, que coneixen i recorden perfectament aquells que el van tractar 
amb més intimitat. Creixé en una llar de treballadors on es llegia el diari El 
Diluvio, republicà i anticlerical, tendència contrapuntada amb el catalanisme 
catòlic, malgrat els avantatges evidents que la col·laboració entre els dos 
grans blocs (lligaires i republicans) havia retut a la societat catalana durant la 
Mancomunitat. L’anarquisme completava el panorama ideològic dels seus anys 
de joventut, cosa que incrementava les divisions —sovint violentament— en una 
nació prou esquinçada a causa de les transformacions de tota mena que patia 
des del segle XIX, en contínua diacronia amb les altres zones de l’Estat.

La seva vida va travessar dues dictadures i dues etapes democràtiques (la 
República i l’actual període de llarga transició) i era, ell, exemple vivent del 
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drama espanyol i europeu del segle XX. Adolescent durant el període republicà, 
visqué l’esclat de llibertat que significà el seu adveniment, però també els mals 
auguris que el van acompanyar gairebé des del bressol (violència anticlerical, 
anarquista, militarista i, més tard, falangista). Estrenà l’Institut d’Olot el 1933, on 
va rebre classes, entre d’altres, del filòsof Rodolf Llorens i Jordana, de Vilafranca 
del Penedès. Allà donà mostres de ser un dels cervells més desperts de la seva 
generació a la Garrotxa. Inicià els estudis de Ciències Exactes a la Universitat de 
Barcelona l’any que es desfermà la malaurada guerra per tot el país. 

Mobilitzat el setembre de 1937, participà en les campanyes aragoneses 
de Terol i de l’Ebre. En tornar dels fronts, l’alternativa era l’exili o quedar-se a 
casa, a veure-les venir. Ell trià la segona opció i veié com la família es trencava 
per sempre: pare i germà s’expatriaren a França i ell restà a Olot amb la seva 
mare. I encara, se li plantejaren dues alternatives: esperar (“nyam, caca, nona”, 
com molt expressivament deia) o posar-se mans a l’obra i esperar que els 
diaris anunciessin alguna notícia fatal per al règim militar. Finalment, però, 
com és sabut, hauria de ser la biologia qui fes la feina el 1975. Mentrestant, 
es llicencià en Dret i desenvolupà la seva tasca professional particularment i 
en el món empresarial local. Una constant reiterada, una cadència inesgotable 
en la seva vida fou pensar, parlar, defensar i reclamar la gran injustícia que el 
món havia comès amb la República espanyola del 31, traïda per tots i, durant 
dècades després de la mort del dictador, silenciada, ignorada i fins difamada 
per tot arreu. Una amnèsia imposada des del poder, també durant els períodes 
socialistes, i segurament volguda per molts, que imposà el sil·logisme República 
= Guerra. Considerava necessari, urgent, treure el vel púdic amb què la cultura 
oficial havia cobert el període, per l’obsessió de la correcció política i per la 
necessitat de dotar el franquisme d’una legitimitat que mai va tenir, i que tenyia 
de bastardia els fonaments mateixos del postfraquisme constitucional.

El text que podeu llegir a continuació és la transcripció de les converses 
que vam tenir al Mas Bastons de la Fageda d’en Jordà durant el mes de gener 
de 1999, és a dir, fa 16 anys. Inevitablement, la reflexió en veu alta va acabar 
per fer sorgir altres afers humans i divins, que hi hem volgut incloure per la 
llum que poden aportar sobre la personalitat d’un republicà català un tant 
atípic, pel fet que escapa de les definicions tancades amb què els científics 
socials cataloguen períodes i persones. L’estudi de la realitat del passat, i de les 
persones, necessita molta atenció i contextualització per tal de poder entendre 
aquell temps i aquelles existències en tota la seva magnitud.
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El triomf del totalitarisme militar al sud d’Europa va escapçar el potencial 
renovador de la societat espanyola demostrat durant els cinc anys de la 
República i durant els de la guerra. La dictadura subsegüent promogué el 
genocidi dels elements socials i nacionals incompatibles, eliminant-los per 
mort, exili o defalliment a les presons, tot canviant la fesomia humana del 
país. Mort el dictador, un país del tot transformat moralment iniciava un nou 
període democràtic, sota la tutela de les potències occidentals, en un equilibri 
intern entre postfranquistes i opositors, que Canal denominava “correlació de 
febleses”. El retorn del liberalisme polític, encapçalat per un nou borbó, va 
comportar una nova forma de fer política basada en la imatge, la presència 
mediàtica —sobretot televisiva— i en la buidor ideològica propiciada per una 
ignorància política general. El republicanisme, a qui no havien deixat participar 
en les eleccions crucials de 1977, quedà arraconat i sovint fou presentat com 
una fórmula caduca de fer política, com si la monarquia parlamentària fos més 
genuïnament democràtica.

Republicà federal irreductible des que tingué consciència, Josep Canal mai 
no va renunciar als ideals que conformen aquesta ideologia iniciada a Catalunya 
durant el segle XIX per compatriotes com Abdó Terradas, Ramon Xaudaró, Narcís 
Monturiol, Valentí Almirall i Francesc Pi i Margall. Fidel a aquesta concepció de 
la “pell de brau”, molt més propera a la realitat diversa dels pobles ibèrics que 
el ranci imperialisme espanyol perpetuat sota formes liberals més o menys 
democràtiques, recollí els efectes nefastos del nacionalcatolicisme espanyol, 
i per això el seu pensament polític va fer un pas més enllà respecte a l’encaix 
ideal dels diferents territoris de l’Estat: la confederació.

La vella fórmula federal havia costat la vida al president Companys, i per 
poc al seu formulador, Pi i Margall, molt abans. Canal era conscient que Castella 
sempre utilitzava el poder per obstaculitzar i enxiquir els pobles que dominava, 
per la qual cosa veié molt lògic que un sistema polític futur, de vinculació amb 
els pobles ibèrics, havia de ser confederal, és a dir, que les parts conservessin 
el dret a fer ús de llur sobirania en cas d’abús d’un dels membres de la unió. 
I això és, exactament, una confederació. De fet, no és cap aportació novella 
a Catalunya, sinó que era la mena de república que volgué proclamar Macià 
el 14 d’abril. I encara més: era l’estructura política que havia servit per unir 
políticament Catalunya amb Aragó. Aquesta confederació medieval amb 
Castella va constituir, per primer cop, la monarquia hispànica en el segle XV, 
de caire confederal. Alguns li vam sentir dir que “si Catalunya aconseguís la 
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independència, abans aliats amb els moros que no pas tornar amb els castellans”.
Josep Canal, com tants altres, es resistia a acceptar la “República coronada”, 

com havia qualificat un dirigent socialista el sistema polític espanyol actual. 
No renuncià mai a allò que simbolitzà en la seva joventut republicana la 
bandera tricolor. No acceptà el contrasentit fonamental entre monarquia i 
democràcia perquè considerava que els espanyols ja havien pagat prou car el 
dret a desempallegar-se de tuteles tradicionalistes i oligarquies, perquè creia 
fermament en els autèntics principis “lliberals”1 i igualitaris que han de ser els 
pilars de les societats del futur.

En múltiples referències a la Constitució de 1978, Canal repassava algunes 
de les contradiccions més greus que recull aquesta i proposava alternatives 
“reconstituents” per tal que la sobirania popular no fos un miratge o una frase 
buida en boca de demagogs. La seva filosofia política i vital atacava alguns dels 
mals dels sistemes moderns com són el pragmatisme, el cofoisme, la corrupció 
i la globalització del marasme ideològic d’una societat cada cop més mundial, 
que sembla renunciar a la raó i a la veritat —derivades dels principis democràtics 
i igualitaris—. Tot a canvi de quotes de consum i d’abdicar la iniciativa política 
personal en mans de la classe política professional, ocupada fonamentalment a 
conservar i perpetuar l’exercici del poder.

Canal fa un repàs a conceptes centrals que tota persona implicada en els 
sistemes polítics democràtics —és a dir, tot ciutadà més gran de divuit anys— 
hauria de conèixer per poder reclamar més rigor als representants polítics: estat 
de dret, tipus de sistemes democràtics, els diversos sistemes constitucionals 
i parlamentaris i principis de justícia. Aquests conceptes van impulsar els 
canvis de les estructures del vell món en tots els ordres i ara poden permetre 
l’articulació dels estats en les noves societats de masses, i fins i tot permetre 
l’experimentació igualitària més o menys utòpica. El segle XX ha estat el de 
les grans praxis, però també el dels grans daltabaixos, i tot apunta cap a un 
segle XXI de consolidació del capitalisme mundial i d’extensió més o menys 
sincera de la democràcia parlamentària com a forma de govern generalitzada. 
És en la crítica positiva a aquest nou règim mundial, des de la perspectiva local 

1  Feia servir a plena consciència aquesta forma popular de denominar el liberalisme 
clàssic, però donant-li un sentit molt més ampli: el que es refereix al parlamentarisme i a la 
lliure iniciativa econòmica, però també al sentit “llibertari” de la vida, pel qual les persones 
viuen en una societat basada en l’acord lliure i en el suport mutu, tot respectant la llibertat 
dels altres.
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catalano-espanyola, que Canal centrava les seves reflexions, sovint iròniques 
i àcides, però plenes del sentit que li inspiraven els seus principis ètics i que 
conformen una teoria política molt superior a la de gran part dels partits que 
aspiren a governar-nos.

Per tal que la lectura d’alguns paràgrafs sigui més entenedora, hem afegit 
notes per a ampliar la informació sobre els temes sorgits en la conversa que 
poden no ser sobreentesos per tots els lectors. Vull agrair la col·laboració de 
Carme Abellàn, Francesc Fernández Maestra (†), Montserrat Civit i Helena Rubió 
en la lectura i suggeriments per tal de fer més entenedores aquestes vivències 
i reflexions de Josep Canal, un home qualsevol força singular.

No ha estat senzill canalitzar el torrent de frases amb què Canal regalava 
aquells que ens hi acostàvem cercant el seu mestratge i el seu consell. Els 
que hem tingut la sort de conèixer-lo de molts anys sabem que cada paraula, 
cada expressió, era fruit d’una reflexió seriosa, profunda i molt crítica amb els 
homes, amb el món i amb si mateix. Avui, que els líders els fabrica la televisió, 
com vedettes per al gran públic, a través de consignes, frases curtes i missatges 
senzillets, a l’abast de “la majoria”, trobem que va ser un plaer i un privilegi 
escoltar la rauxa i la vitalitat d’un republicà irreductible que mai no va cercar 
la notorietat, com indica la intenció del títol d’aquest treball, sinó escampar 
les seves raons generoses, com el professor de matemàtiques que volgué ser. 
Al cap i a la fi, això és el millor que un home pot llegar als seus congèneres: el 
coneixement com a impuls i les idees com a brúixola.

Fèlix Villagrasa i Hernàndez, historiador
Lavern, 2015
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23 de gener de 1999 al Mas Bastons de Santa Pau

Transició? No. “Transacció”

Josep Canal.- Avui dia se’n diu Transició, del període que va començar el 
dia 20 de novembre del 75. De fet no se’n va fer cap, de transició. Es va fer una 
“transacció”, cosa molt diferent. Es fa difícil definir la mena de règim dels últims 
anys del franquisme, i tampoc és senzill qualificar el que tenim ara. Els Pactes 
de la Moncloa van ser uns acords de punt i final encobert; cuidar que ningú 
tragués els draps bruts de l’altre, que el “camarada” Carrillo pogués passejar per 
Madrid sense perruca i tots van anar a buscar el seu modus vivendi, i anar fent2. 
Perquè la realitat és que el dia que va morir Franco va agafar tothom amb els 
pixats al ventre. Ningú no sabia què s’havia de fer ni com s’havia de fer. I ha 
sortit el que ha sortit. 

En Franco va inventar allò de la comptabilitat només de l’haber -només te-
nia haber, en Franco, ningú no li posava res al debe-. A la Transició li passa igual. 
Tot ho ha fet bé, la Transició. Doncs penso que les comptabilitats tenen debe i 
haber. I jo si ara vull fer el compte de balanç de la Transició —de la “transacció”— 
començaria per donar-los l’haber. Per mi, les coses més importants a favor de la 
“transacció”, han estat dues: una, de què ni ells parlen, és que avui no hi ha nin-

2 El procés de legalització del PCE s’inicià amb la fusió de la Junta Democrática, inspirada 
pels comunistes, amb la Plataforma de Convergencia Democrática dels socialistes (PSOE, PSP) i 
democristians durant l’any 1976. La “Platajunta”, com se la denominà als mitjans, seria el prin-
cipal òrgan de comunicació entre el govern postfranquista i els principals partits de l’oposició 
democràtica. El mes de desembre de 1976 Santiago Carrillo, aleshores secretari general del 
PCE, fou detingut per la policia i alliberat als pocs dies. Feia setmanes que el dirigent comu-
nista es passejava per Madrid semi clandestinament, disfressat amb una perruca. Ha estat una 
de les imatges més recordades dels inicis de la Transició. A partir del 3 de febrer de 1977 el 
govern va permetre la inscripció de partits polítics democràtics en el Registre d’Associacions; 
el 9 d’abril s’acceptà la legalització del PCE. La reivindicació republicana o la demanda de 
responsabilitats polítiques de l’era franquista quedaven enterrades com a condició previa 
per a aquells que vulguessin integrar el “nou marc democràtic”. L’historiador Bernat Muniesa 
ho comenta així: “Igual que los socialistas, [los comunistas] debieron de asumir la amnesia 
histórica y presentarse “light” al electorado, desprovistos de sus heridas y mutilaciones en los 
mil combates con la Dictadura. Exigencias del guión consensuado” (1996).
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gú al país que sàpiga el nom de cap general; això és una dada molt important a 
favor de la “transacció”, per contra, em penso que no hi ha ningú que no sàpiga 
el nom de l’entrenador del Barcelona (i ho prefereixo així, però és una bona 
conya, que tothom sàpiga el nom de l’entrenador del Barcelona). I l’altra cosa 
que és molt important i positiva, però al mateix temps una gran injustícia: que 
no es passessin comptes. No va ser una injustícia? ¿perquè només es van passar 
comptes, del que van fer i del que no van fer, als que van perdre la guerra? Als 
que la van guanyar ningú no els les ha passades. Hi ha algú que ho ha fet? No, 
oi? Ara bé, a la pràctica jo hi estic d’acord, per la senzilla raó que si s’hagués 
hagut de passar comptes hauria estat molt difícil de fer justícia, segurament 
haguessin pagat justos per pecadors i, per tant, donem-ho per bo. 

Doncs, ja té dos tantos importants la “transacció”. Però ara anem a l’altra co-
lumna, la del “debe”: la corrupció, la llei electoral de tots o cap, el transfuguisme 
i després una de les conseqüències més indecents que hi ha hagut és la creació 
de la “classe política”. Perquè, què és la classe política? La democràcia aspira 
que tothom faci política, però que ningú visqui de la política. I en canvi han 
creat un grup de gent que viu de la política. I això sempre serà una desgràcia, 
però si encara s’elegissin personalment, diries bo, ja està bé… Però embolicats 
en un paquet tots plegats aquests tios, la denominada “classe política”… El di-
putat nascut de la vaguetat d’una relació de noms, difuminat emmig d’una llista, 
pot passar-se anys i panys en el més perfecte anonimat. No se’l tria de manera 
personal ni directa i l’únic compromís que té és dir “amén” a les ordres del 
partit. Per formar part de la casta dels diputats de partit polític amb represen-
tació parlamentària es necessita tenir bona vista, això sí: cal poder veure si el 
portantveu del grup aixeca un dit, per votar sí, si n’aixeca dos, per votar no o si 
n’aixeca tres, per abstenir-se. 

No sé del cert si està aprovat, però estan intentant que els diputats i se-
nadors, que ho hagin estat en dues legislatures, quan facin seixanta-cinc anys 
puguin cobrar una pensió de dues-centes cinquanta mil pessetes. Fixa’t què pot 
passar: si per qüestions de dificultats per aconseguir majories estables calgués 
convocar en pocs mesos tres períodes electorals, haurien passat dues legislatu-
res senceres i tots els que repetissin com a elegits tindrien dret a cobrar pensió 
sense haver de fet gairebé cap feina en absolut. Això és injustificable quan hi 
ha gent que per poder cobrar la pensió de jubilació els exigeixen tants anys de 
cotització i si els falta un dia, no poden tenir-la. I perquè uns altres hagin estat 
assistint al Congrés o al Senat -que, a més, el Senat no ha servit per a res…
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Fèlix Villagrasa— La gràcia que té el Senat és que aquests sí que els triem 
amb una creu.

Josep Canals— Sí, però és que no hi ha educació política per entendre que 
ha de ser així en totes les cambres. Però pensa que la creació del Senat és una 
malversació de fons públics gairebé equiparable als robatoris de Roldán3. Ja fa 
vint anys que el mantenim! Quant ens costa? Quantes carreteres i altres coses 
es podien haver fet? És conseqüència del que deia abans: el dia que es va morir 
Franco ningú sabia què calia fer, i van fer el Senat perquè sí. 

3 Director General de la Guàrdia Civil durant uns anys del mandat socialista. Fou acusat 
de corrupció en la concessió d’obres per a lucrar-se personalment. Altres alts càrregs del 
cos foren acusats d’acceptar regals molt valuosos pagats amb diners de procedència il·lícita. 
Roldán fugí de l’acció de la justícia i fou detingut a Laos, el cas va demostrar l’esperpèntica 
descomposició d’una èlit política massa anys aferrada al poder.
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FV —Al principi va servir per col·locar els senadors nomenats pel rei.
JC —A l’inici de la transició van passar altres coses: al primer referèndum 

que van fer, el “sí” volia dir “no”.
FV —El referèndum per a la reforma política, de 19764?
JC —Sí, aquest. El “sí” volia dir que no continués pas el sistema que hi havia, 

però no aclaria pas com seria el pervindre. Quan es van convocar les eleccions 
constituents de 1977 també va ser curiós: es podia votar comunista, però no es 
podia votar republicà5. No hi havia cap partit republicà legalitzat. Tanmateix 
existia un govern de la República a l’exili i milers de refugiats, i ja no diem pas 
els fills dels refugiats, tots ells ciutadans del nostre país que no van intervenir 
absolutament per a res en aquelles eleccions. Per tant, la constitució sorgida 
d’aquelles eleccions estava, per aquest sol fet, viciada de nul·litat, però també 
perquè va ser elaborada sota el temor reverencial als sabres. Els mateixos pares 
de la Constitució ho reconeixen quan diuen “es va fer el que es podia fer”. I si 
existien limitacions per a poder fer és que no van ser pas lliures. 

4 El 15 de desembre de 1976 es celebrà a tot l’Estat el Referèndum sobre la Llei de Refor-
ma Política proposada pel govern d’Adolfo Suárez. L’aprovació majoritària (77,7 % dels vots) 
significà l’inici del procés de reforma de les institucions franquistes. Les Corts de la Dictadura 
signaven la seva extinció acceptant la Llei de Reforma per evitar una “ruptura”. La transició a 
la democràcia passava per la legalització de partits, per les eleccions lliures i per l’elaboració 
d’una constitució que donés aparença de nova planta a aquesta evolució del règim franquista. 
El que no es plantejà, ni per part dels dirigents franquistes “neodemòcrates”, ni per la de les 
forces polítiques històriques que estrenaven legalitat, fou la possibilitat de deixar triar al 
poble espanyol per la forma d’Estat que preferia, si monarquia o república.

5 El Ministeri de l’Interior, que havia acceptat la legalització del PCE, no va permetre la 
inscripció d’ERC en el registre d’associacions, i no va poder concórrer a les eleccions del 15 
de juny amb les seves sigles històriques. Però de fet, aquest partit, il·legal aleshores, conco-
rregué a aquells primers comicis democràtics transitoris en una llista conjunta amb el Partit 
del Treball, també il·legal aleshores, denominada Esquerra de Catalunya. Els dirigents del PT 
havien tingut la precaució de presentar diferents sigles al registre en previsió de possibles 
negatives. Posteriorment, en molts dels nombrosos estudis que sobre aquest període han 
anat apareixent en els darrers anys, hem pogut apreciar l’error, calculat o no, que atribueix el 
nom d’Esquerra Republicana de Catalunya a aquesta candidatura. Dels 108 partits i coalicions 
que presentaren llistes a les eleccions de 1977 a tot l’Estat, cap dels noms incloïa l’apel·latiu 
“republicà, republicana” o similar. El tabú antirepublicà va ser un dels principals punts del con-
sens de les antigues i noves “forces democràtiques” de la Transició. La presencia a les Corts 
Constituents del llavors secretari general d’ERC, Heribert Barrera, fou el fruit de la maniobra 
abans citada, i permeté la seva actuació a partir de ponències presentades a la Comissió Cons-
titucional. Van ser testimonis solitaris d’un republicanisme històric que els partits socialista i 
comunista acordaren enterrar a canvi de la possibilitat de manar en el nou sistema.
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Constitucions espanyoles,

legalitat i justícia

Sobre les constitucions, cal dir una cosa. Malgrat que en tots els països del 
món sigui una pràctica corrent sotmetre les constitucions a l’aprovació popular 
mitjançant un referèndum, és un error i és un absurd. Perquè quan una persona 
ha de contestar “sí” o “no” a una pregunta, el “sí” solament l’obliga si entén la 
pregunta. Per tant, com a primera condició, la pregunta ha de ser única, clara, 
concreta, determinada i sense dubtes. Llavors, com pots sotmetre una llei a 
l’aprovació popular? S’hauria de dir “sí” o “no”, no solament a cada article de la 
llei, sinó a cada paràgraf i a cada concepte. Ja es veu que aquest galimaties no 
pot pas ser. Per tant, les constitucions no s’haurien d’aprovar mitjançant refe-
rèndums; queden legitimades, en tot cas, en virtud de les eleccions constitu-
ents. Quan es fan unes eleccions amb motiu d’haver de redactar una constitució, 
tots els electors trien els seus representants, i aquests fan una constitució. I s’ha 
acabat, poc li han de tornar a demanar a la gent si hi està o no d’acord. Això 
és com anar a cal notari per fer-li a algú un poder per vendre una finca; quan 
l’apoderat l’ha venuda no es pot pas dir “ara rectificaré”. És a dir: posar una llei 
a referèndum és un absurd i un engany. La prova és aquesta l’actual Constitució 
espanyola, que és com un gran formatge de forats, però amb més forats que for-
matge, perquè no aclareix pràcticament res. I diuen que ha servit de tant, però 
saps per què? perquè no l’hem hagut de fer servir per a res. Ara bé, per exemple, 
el dia que algú vulgui fer servir l’article vuit, aquell que contempla l’exèrcit com 
a garant de la unitat de la pàtria, com s’arreglarà? Si un dia es fa un referèndum 
o un plebiscit i una comunitat es vol separar, de què servirà si l’exèrcit no ho 
vol? I llavors si és l’exèrcit qui decidirà, on és la sobirania popular que proclama 
la Constitució? Els que manen són els militars. 

FV  —Aquesta és la gran contradicció que tenen els bascos per arreglar el 
seu afer amb l’Estat: aquest referèndum seria il·legal.

JC —Aquí entrem en un altre tema important que s’ha d’aclarir: la gran di-
ferència entre la legalitat i la justícia. Legalitat vol dir que un fet s’empara en 
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una llei; però no hi ha lleis injustes? El pitjor del món és quan una injustícia 
esdevé legal. Quan una injustícia és legal, on hem d’anar a parar? Una altra 
afirmació que “va a missa” és la següent: una injustícia no es pot aprovar ni per 
unanimitat. Això penso que és indiscutible, però no arregla pas el problema. 
La qüestió és decidir quines coses són justes i quines són injustes. La definició 
de justícia que des del temps dels romans s’acosta més al concepte diu que és 
“la constant i permanent voluntat de donar a cadascú el seu”, però com se sap 
quina és la part que pertoca a cadascú? Això no ens arregla gaire. En la pràctica 
sí que es dóna una solució, en un Estat que es diu de dret: “justícia és el que de 
cinc diuen tres”.

FV —Això és una definició?
JC —Això és la puta veritat. Perquè si tu vas al Tribunal Suprem i, dels cinc 

magistrats, tres diuen que la neu és negra, passa per negra. 
FV —Una cosa que en un lloc és justa, en un altre potser no ho és.
JC —I al llarg del temps. Fixa’t: en els sagrats evangelis de la religió catòlica 

no hi ha ni un mot contra l’esclavitud. Era perfectament legal. Ara, en canvi, no 
hi ha ningú que s’atrevís a considerar-la legal. Per això no hem de confondre la 
democràcia amb la imposició per la força de la meitat més un: què passaria si 
un Estat aprovés l’esclavitud democràticament? Podrien aprovar l’esclavitud el 
Congrés i el Senat? 

Comparant les constitucions del 31 i la del 78, voldria que algú em digués 
quines llibertats tenim en la d’ara que no tinguéssim en la d’abans. Quant a 
la reforma d’aquella constitució, era relativament fàcil, en canvi reformar la 
Constitució de 1978 és força complicat, per a alguns casos gairebé impossible. 
L’article que declara la indissolubilitat de l’Estat i que deixa l’exèrcit com a ga-
rant de la unitat planteja un problema gravíssim. Per una part posa en entredit 
la sobirania popular, pel paper que atorga a les forces armades. Com que la 
Constitució no aclareix res, en el cas que una regió com Euskadi o Catalunya 
proposés un plebiscit d’autodeterminació, i sortís favorable, caldria la ratificació 
i vist-i-plau per part de la resta de comunitats espanyoles? I si fos així, la rati-
ficació hauria de ser global o caldria l’opinió favorable de totes les comunitats, 
una per una? Com podeu veure la complicació és enorme.

Ja he dit moltes vegades que la Constitució de 1978 està viciada de nul-
litat. Ara bé, el fet és que fa vint anys que és en vigor i evidentment no cal pas 
fer cap guerra per a canviar-la, però un dia se n’haurà de parlar. Potser no és ara 
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el moment de reivindicar la República, però jo sempre ho faré, igual que molta 
gent que continua sent republicana encara que no sembli estar de moda. Un dia 
vindrà que s’haurà de posar sobre la taula la qüestió de la República. No fa gaire 
un bon amic de Girona que té noranta-dos anys em va dir que tenia esperances 
encara de veure-la arribar. Jo li vaig contestar sincerament que d’esperança de 
veure la República, a la meva edat, no en tinc cap. Ara, el que sí que tinc és fe, 
perquè tinc fe en la llibertat, en la igualtat i en la fraternitat. Estic convençut 
que en el segle XXI o més enllà si voleu, de reis, no en quedaran ni els de les 
cartes. En els temps que estem vivint, el fet de creure en un rei per a mí és ab-
surd. Ara bé, si hi ha algú que creu que s’és rei per la gràcia de Déu, per a mí no 
hi ha res a dir, no se li pot pas discutir, allà ell. Perquè creure en l’existència de 
Déu i en els dogmes de la religió és un acte de fe, i la fe es dóna de bufetades 
amb el raonament.

També diuen que l’actual Constitució és fruit del consens. 
Què vol dir això?

FV —Posar-se d’acord.

JC —Sí, afluixant l’un i l’altre. És com fan a la fira els gitanos —amb perdó, 
quan van a vendre un mulat— “mira, aquest mulat a vint-i-cinc mil”, “no, a quinze 
mil”,  “que no, a vint”, “no, a setze”, “a dinou” ,“a disset”, “vinga, deixem-ho a divuit”, 
“vinga, a disset i no en parlem més”. Es donen la mà i ja està. Això és anar a ven-
dre un mulat a la fira. Estem d’acord que les circumstàncies que vam viure no 
eren normals. Els que van fer la Constitució tenien dos atenuants molt conside-
rables: la pressa i la falta d’entrenament. Havien de fer una constitució i ningú 
no sabia com es feia. Quan es va aprovar, no hi havia cap partit republicà lega-
litzat. A més, hi havia la por als militars. Era un fet. El dia del 23 F vam tenir sort 
que tant el Tejero com l’Ynestrillas van perdre la paciència, perquè si arriben a 
esperar l’any 1982, per fotre-ho tot enlaire poc havien de menester un tinent 
coronel. Amb un corneta de la Guàrdia Civil n’hi havia prou. Perquè recorda que 
quan va entrar Tejero al Congrés, no va sortir ni Déu al carrer a defensar res. 
El 23 F va ser el dia de la història d’aquest país en què es van pagar més calés 
per un forat que per un terreny. Aquí a Olot hi havia gent que ja eren a França. 
Tothom va fer un escampaguerrilles. Va ser després, que van sortir. Doncs mira, 
com ja he dit, una constitució que es va fer sota el temor a les forces armades, 
moralment és invàlida. 
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L’església, que és tan peculiar, no contempla el divorci, però es van inven-
tar els matrimonis nuls. No fan divorcis, però anul·len el matrimoni. Bé, això 
solament pot ser si tens calés, sinó, no hi ha pas manera d’anul·lar res. Podem 
comparar el vincle matrimonial amb el constitucional: si es pot demostrar que 
un ha dit “sí, pare” per força, no divorcien, però anul·len el matrimoni; si una 
constitució s’aprova sota la por a la força dels militars no hauria de ser vàlida. I 
una altra cosa al respecte: saps què és la bigàmia? 

FV —Casar-se amb dues sense un divorci previ.
JC —Si algú es casa dos cops és un delicte, però el que val és el primer. 

Doncs si la constitució és un casament amb el poble, carai, som bígams! perquè 
ningú ha anul·lat la Constitució de la República!

FV —Ni Franco?
JC —No, perquè Franco es va sublevar per la República, en defensa de la 

Constitució! El manifest de la sublevació ho diu ben clar: que s’han carregat la 
Constitució, que cal defensar la llibertat, la igualtat i la fraternitat6. És a dir, poc 
hi anava ningú contra la República! Per tant, aquesta Constitució ha de ser la 
vàlida.

6  El missatge radiofònic que Franco emeté des de Tenerife el 18 de juliol deia, entre altres 
coses: “La Constitución, por todos suspendida y vulnerada, sufre un eclipse total: ni igualdad 
ante la ley; ni libertad, aherrojada por la tiranía; ni fraternidad, cuando el odio y el crimen han 
sustituido al mutuo respeto. [...] como la pureza de nuestras intenciones nos impide el yu-
gular aquellas conquistas que nos representan un avance en el mejoramiento políticosocial, 
y el espíritu de odio y venganza no tiene albergue en nuestro pecho, del forzoso naufragio 
que sufrirán algunos ensayos legislativos, sabremos salvar cuanto sea compatible con la paz 
interior de España y su anhelada grandeza, haciendo reales en nuestra Patria, por primera vez 
y por este orden, a la trilogía fraternidad, libertad e igualdad. [...]”
El ban on el general Queipo de Llano declarava l’estat de guerra des de Ràdio Sevilla reco-
neixia la intenció, per part de l’exèrcit, de “tomar a su cargo la dirección del país, para entre-
garlo más tarde, cuando la tranquilidad y el orden estén restablecidos, a los elementos civiles 
preparados para ello.”
I per últim, el manifest del general Mola, cap de la Junta Suprema Militar rebel, justificava 
l’alçament per tal de “fortificar los resortes del Poder, garantizar la vida y la seguridad de los 
ciudadanos [...]. Y todo ello, como trámite previo a la devolución al pueblo español de los 
resortes del Poder que la violencia, el fraude y el crimen le han arrebatado.”
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Respecte a la Constitució republicana, els que la van parir, si de cas pecaven 
de massa savis, perquè hi havia eminències, tant de dretes com d’esquerres. No 
com els que van fer l’actual; no sabies qui eren Solé Tura, Roca, etc.7 És com si 
hagués estat jo. I encara jo tenia experiència; ells ni això, no tenien. 
I contra l’Estatut de 1931, qui hi ha anat?

FV —No hi va haver cap decret derogant el sistema autonòmic republicà?
JC —Però és que passa una cosa: en Franco no tenia dret ni a fer-ho bé.  Allò 

no era un Estat de dret, legítimament no podia ni governar ni legislar ni derogar. 
Avui en dia tothom en parla, de l’Estat de dret, i es cau en una confusió: quan 
es diu que on no hi ha constitució ni democràcia, no hi ha justícia. Es confon 
democràcia i justícia. 

Amb el consens polític, en principi, es renuncia a la perfecció, o a allò més 
convenient. Perquè si es parteix de la base que quan un demana una cosa, l’altre 
li ha de dir que no, i han d’anar retallant per aquí i per allà, no decideixen pas 
el que convindria més. Un afluixa per un cantó, l’altre per l’altre… no es busca 
pas la millor solució. Després de tants anys, no ens poden dir què és el que van 
consensuar? Per què no pregunten a la gent, després de vint anys, amb tranquil-
litat, a veure si el que volia aquest o l’altre és millor que no pas el que tenim?

FV —Perquè hi ha massa interessos creats, ara. Molts ja s’han col·locat.
JC —Sí, perquè s’ha creat la “classe política”. La partitocràcia és la SIDA, un 

microbi que a la curta o a la llarga ho ha de podrir tot. Aquí ho ha podrit a la 
curta. Ara hem d’esperar què passarà a la llarga. I la “classe política” és un càncer 
greu. 

De vegades penso, si fes un partit polític, que m’agradaria proposar una 
constitució dinàmica. Sé que no es pot anar cada dia a modificar una constitu-
ció, d’acord. Però sí que hi podria haver una cambra o un comitè d’estudis que, 
de tant en tant, aprofitant les eleccions generals, preguntés directament al po-
ble perquè decidís què vol en coses de vital importància, si això o allò. Perquè 
no tenim pas perquè acceptar el que es va fer l’any 1978 per sempre més. Per 

7  La comissió de parlamentaris, formada amb representants de les Corts elegides el 15 de 
juny de 1977, estava presidida per Emilio Palacio Attard d’UCD. Hi formaven part els també 
ucedistes Herrero Rodríguez de Miñón, Perez Llorca i Gabriel Cisneros; per part socialista, 
Peces Barba, el llavors comunista Solé Tura, el convergent Roca i Junyent i per Alianza Popular, 
Manuel Fraga. El PNV va renunciar a presentar cap membre a la comissió dels anomenats 
“pares de la Constitució”. 
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exemple, el cas de les llistes obertes o les llistes tancades. No es podria pregun-
tar directament si es vol un sistema o l’altre, sense presses però sense pauses?

FV —I adaptar la Constitució a la realitat?
JC —Home, depèn del que s’entengui per “realitat” Quan utilitzen l’expres-

sió el pueblo per referir-se a la majoria, sembla que només són pueblo els que 
guanyen. Perquè els nou milions de vots d’un, ho valen tot, i els vuit milions de 
l’altre no valen res...

També és greu la gran quantitat d’abstencions que hi ha. Per què la gent 
no va a votar? Hi ha moltes consideracions, segurament molta gent que no va 
a votar sap per què no hi va. En canvi molts dels que van a votar, no saben pas 
per què voten ni a qui voten, de fet ni els coneixen. 
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La monarquia

JC — Un dels principis polítics acceptats gairebé per tothom és aquell que 
reconeix que tots som iguals davant la llei. Aquesta ja ho diu: “ni el sexe, ni 
l’edat ni la religió no han de ser objecte de diferències entre els ciutadans”. 
Però també diu que som una monarquia, la qual precisament es basa en el dret 
per neixement. I després, per acabar-ho d’arreglar, diu que ha de ser parlamen-
tària. Què és una monarquia parlamentària? És aquella societat on hi ha un 
monarca i un parlament. Però que tinguin en compte una cosa: una monarquia 
constitucional és més democràtica. Perquè una constitució sempre presuposa 
l’existència d’un parlament, en canvi, si el sistema no es defineix com a consti-
tucional podria haver un parlament sense constitució, i sense les garanties que 
aquesta suposa. Els parlamentaris podrien ser nomenats directament pel rei. Si 
resulta que tots som iguals i que no hi ha d’haver diferències de dret pel fet de 
neixement, la monarquia en tot cas hauria de ser electiva i no hereditària. La 
monarquia electiva no és pas cap invent.

FV —Els pobles germànics ja ho practicaven. La monarquia electiva és an-
terior a l’hereditària.

JC —Es clar, aquí en Wamba i Don Rodrigo. Els visigots8, quan moria un rei 
en triaven un altre. 

FV —Però com que es mataven per ocupar el càrrec…
JC —Com en Felip V, quan lluitava per aquí no ho feia per la monarquia, 

sinó per ser rei. Ja n’hi havia de monarquia. I què van suposar els borbons per 

8 Wamba i Roderic, 30è i 34è reis visigots del regne establert per aquest poble germànic al 
sud de la Gàlia i, posteriorment, a la Península Ibèrica. S’ha considerat la monarquia electiva 
dels visigots com la primera estructura política unitària i independent que afectà tota la 
península. Els reis havien de comptar amb el reconeixement de la noblesa guerrera i de la 
jerarquia religiosa. Era triat rei un noble de prestigi, però sovint no comptava amb el consens 
unànim, per això sovintejaren els regicidis (morbus gothorum) com a forma ràpida d’accés al 
poder per part del bàndol nobiliari rival.
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a Espanya? Van deixar-la pelada com un cogombre: ho van perdre tot. Menorca 
encara es va recuperar, però ens queda la història del penyal de Gibraltar9. 
Passant comptes a aquesta dinastia borbònica, l’única cosa que se salva és la 
creació de la loteria primitiva, perquè de la resta ja em diràs què. Jo no puc ser 
monàrquic perquè crec en la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Qui creu en 
la igualtat no en pot pas ser, de monàrquic. Ara, si els monàrquics creuen, com 
abans, que s’és rei per la gràcia de Déu... Si un tio creu que el rei ho és per la 
gràcia de Déu, com li vols anar a discutir res? Ara, avui no hi ha ni Déu que s’ho 
cregui! Serà rei per gràcia de Déu i per a desgràcia nostra.

La dinastia borbònica a Espanya ja ha fet fallida tres vegades: a l’èpo-
ca de Napoleó, a la revolució de 1868, quan van portar l’Amadeu, i amb la II 
República10. 

Respecte al paper de la monarquia actual, tornem a la Constitució. Fixa’t-
hi: no defineix pràcticament res. Està, com diuen els castellans “prendida con 
alfileres”, i aquí diem “està enganxada amb guetes”. Sobre el paper del rei diu: 
“sanciona, promulga, arbitra i modera”. I què vol dir això?

FV — Les primeres, són funcions burocràtiques, i les segones, polítiques.

9 En menys de dos segles la monarquia espanyola, en mans dels borbons, perdé la totalitat 
dels territoris ultramarins d’Amèrica i Oceania. Gibraltar i Menorca foren cedits al Regne Unit 
a partir del Tractat d’Utrecht. Aquest acord posava fi a la intervenció britànica en la Guerra de 
Successió de principis del segle XVIII. Així, Felip de Borbó, duc d’Anjou, podia dominar tota la 
Corona espanyola en acabar amb la resistència de la Corona d’Aragó. Felip V unificà en un sol 
Estat l’antiga confederació hispànica. El preu a pagar fou el penyal i Menorca. L’ílla retornà a 
la sobirania espanyola l’any 1802.

10 La primera, l’any 1808, quan Carles IV i el príncep Ferran (futur Ferran VII) abdicaren i cedi-
ren la corona a Napoleó, qui nomenarà rei d’Espanya al seu germà Josep. L’any 1814 retornà al 
país Ferran en qualitat de rei restaurat; imposà de nou l’absolutisme monàrquic i desfé l’obra 
liberalitzadora de Josep I. La revolució liberal progressista encapçalada pel general reusenc 
Joan Prim propicià la segona fallida dels borbons espanyols. El setembre de 1868 Isabel II 
s’exilià a Anglaterra mentre Prim gestionava l’entronització d’una dinastia que permetés mi-
llorar el sistema parlamentari, obrint-lo al sufragi universal masculí. La darrera crisi borbònica 
tingué lloc l’any 1931. Les eleccions municipals que tancaven el cicle dictatorial iniciat pel 
general Primo de Rivera el 1923 van concedir la majoria d’ajuntaments importants als grups 
polítics republicans. El 14 d’abril, Alfons XIII deixava el Palau Reial, alhora que s’anava procla-
mant la República en les principals ciutats del país.
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JC —El rei està obligat a promulgar tot el que li porten les Corts? La 
Constitució no diu que sí ni que no. Perquè si està obligat a fer-ho, tant se val, 
però si no ho està, la sobirania no és del poble, sinó del rei [si una llei de le 
Corts no fos signada pel rei, no quedaria promulgada ni es publicaria al Butlletí 
Oficial de l’Estat, per tant no podria entrar en vigor]

Sobre les funcions d’arbitrar i moderar, quines són les atribucions del rei en 
aquestes qüestions? I també diu que és inviolable, què vol dir inviolable? 

FV —Que no se’l pot ficar a la presó.
JC —Això és el que dius tu, però també poden ser altres coses com que 

ningú no li pot donar pel sac, i que ell hi pugui donar a tothom, no? Es pot 
plantejar amb una pregunta molt clara: si el rei agafa un cotxe i surt a circular 
pels carrers, es pot saltar els semàfors? i si aparca en doble fila, li poder ficar 
una multa o no? Què vol dir que el rei és inviolable? Abans la inviolabilitat s’ex-
plicava dient que el rei solament era responsable davant Déu i la Història. Això, 
de tan gros que era tampoc volia dir res. Si un dia el rei s’emborratxa, carda una 
empenta a la seva dona i la mata, tampoc hi podem fer res?

FV —Si entra aquesta acció dins d’aquelles de les quals no se’l pot respon-
sabilitzar…

JC —Ja és maco això, ha, ha, ha, que sigui irresponsable per definició11. 
Un altre embolic que m’he fet i que encara no tinc aclarit és el significat del 
verb ratificar. Qui ratifica qui? Jo sempre havia entès que qui ratifica és el su-
perior a una cosa que ha fet el subordinat. La Constitució diu que tots els actes 
del rei han de ser ratificats per un ministre. Però què pot fer el rei, d’acord amb 
la Constitució? Si no té cap iniciativa per a res! En fi, si un catedràtic de dret 
constitucional en una universitat fes fer un treball als seus alumnes propo-
sant la presentació d’un projecte de constitució i algú presentés la que tenim 
a Espanya, li hauria de dir: “escolta nano (o nena), torna per setembre, però de 
l’any vinent, perquè això no es pot agafar per enlloc”.

11  L’article 56.3 de la Constitució no deixa clara la qüestió, es pot entendre que deixa el rei 
fora de l’àmbit de la Justícia en tots els casos: “La persona del Rei és inviolable i no està sub-
jecta a responsabilitat”. Després es refereix a les actuacions polítiques: “Els seus actes seran 
sempre subjectes a ratificació”, vol dir que han de tenir amb el vistiplau del govern.
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Si s’analitza bé, trobem que és la constitució més inconstitucional que pu-
gui existir, perquè si per una part diu que la sobirania rau en el poble, que 
tots els espanyols són iguals davant la llei i que no hi ha distincions ni per 
naixement, religió, sexe, opinió, etc., per altra banda es diu que Espanya és una 
monarquia parlamentària. L’actual monarquia espanyola, instituïda per Franco, 
és simplement una monarquia, però la d’Alfons XII i Alfons XIII eren monarqui-
es constitucionals, que volia dir que a la Constitució es pressuposa l’existència 
d’un parlament. Si el naixement no ha de ser cap signe distintiu davant la llei, 
per a què serveix una monarquia? El rei, només ho és per ser fill del seu pare. 
Per tant, una monarquia parlamentària, d’acord amb un sistema democràtic, 
solament podria ser electiva, però mai hereditària. I fent conyeta, sense voler 
ficar-me amb les persones que representen aquests càrrecs, diria que per poder 
ser nomenat príncep d’Astúries, és a dir, hereu a la corona, hauria de ser impres-
cindible presentar la prova de l’ADN, perquè de reis cornuts n’hi ha hagut més 
de quatre. I quant al sexe, un no entén pas que si el sexe no ha de suposar cap 
privilegi, perquè a la Constitució fan passar els mascles davant de les femelles 
per poder regnar?

PUZZLE
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Organització de l’Estat:
autonomies, confederació i independència

I sobre les autonomies, que no sabien com es menjava, si era amb cullera 
o era amb forquilla, van fer que algunes anessin per l’article 153 i d’altres pel 
14112. Per què? Entenc que les autonomies o nacions històriques, Catalunya, 
Euskadi i Galícia, tenen fets diferencials, però aquests no tenen perquè tradu-
ir-se en diferències de drets. Els catalans, els bascos i els gallecs podem dema-
nar el que vulguem, però quin argument tenim per negar que els altres puguin 
tenir el mateix que tenim nosaltres? Que m’ho expliquin. Ara, si nosaltres dis-
poséssim d’una llei de costes, no poden pas demanar que s’apliqui també a La 
Manxa. Però si vingués un cataclisme i el mar arribés fins allà, podrien aplicar 
la mateixa llei que aquí, o no?

FV —Les diferents vies per accedir a l’autonomia i el café para todos es van 
fer per complicar la cessió de competències, diuen els nacionalistes.

JC —Doncs jo en tinc una altra, de teoria. No la del café para todos, sinó la 
del cafè, copa i puro per a tots. Jo crec que tinc el dret a demanar el màxim, 
però no tinc ni un sol argument perquè els altres no tinguin el mateix que 
tinc jo. L’embolic de les autonomies és com aquell de la dona que diu que està 
una mica prenyada. O ho està o no ho està. Avui en dia no hi ha hagut cap més 
invent, i d’Estats només hi ha de tres menes: unitaris, federals o confederals. 
I ja està. Que agafin el toro per les banyes. Cal explicar a la gent què és cada 
cosa. Un Estat confederal és relativament fàcil d’entendre. Imaginem-nos que 
les disset autonomies fóssim disset Estats independents, i que decidim reu-
nir-nos i formar una confederació. I com ho farem? ... Doncs acordant de quines 

12  La formació de les comunitats autònomes quedava regulada en el capítol tercer de 
la Constitució de 1978. S’hi establí una via ordinària per a l’aprovació dels seus respectius 
estatuts, recollida en l’article 143. En el 151 s’evitava el termini de cinc anys establert per a 
l’ampliació de competències, un cop aprovat l’estatut, en aquelles comunitats que ho dema-
nessin per acord de les tres quartes parts dels seus municipis.
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qüestions s’ocuparà la confederació, i la resta continuarà essent competència de 
cada Estat membre. Les despeses comunes s’haurien de pagar en proporció a la 
riquesa de cadascun dels confederats. Com a idea és fàcil d’entendre, i no aquest 
“binòrriu” que s’han muntat amb les autonomies.

FV —És el sistema de la Unió Europea.
JC —Per exemple. Oi que és fàcil de fer entendre? 

I sobre l’argument de la història cal dir que condiciona, però no estaca pas. 
Que no en som, d’història, nosaltres? És a dir que si un país sempre ha estat 
monarquia, no pot passar a ser república solament pel fet que sempre hagi 
estat una monarquia? Relacionant això amb la idea de progrés, m’agradaria que 
m’aclarissin què és progressar, si passar d’una república a una monarquia o al 
contrari. Ja em diràs quin progrés seria passar de república a monarquia. Ara bé, 
el fet que hi hagi una república no vol dir que tot vagi bé i que sense aquesta 
tot vagi malament. Això no. Perquè vista la part de la història que m’ha tocat 
viure, sempre m’estimaria més ser súbdit a Suècia -amb el que m’emprenya la 
monarquia- que haver estat camarada a la Rússia soviètica.

FV —Respecte al que parlàvem de l’Estat de les autonomies, a Espanya ja 
fa més de cent trenta anys que s’ha debatut i teoritzat sobre la solució federal. 
No és un invent d’ara.

JC —I encara que ho fos. En el cas de Catalunya la pregunta no seria si vo-
lem o no ser independents, sinó si volem ser una monarquia o una república, i 
també quina classe de monarquia o quina classe de república. I si es planteja 
la independència, cal que es pugui triar també entre un sistema federal o con-
federal. Abans que preguntar si volem ser independents o no, jo voldria que 
demanessin si volem una república unitària o federal. Llavors ja ens haurem 
carregat la monarquia. Perquè, de fet, aquí ningú no ha preguntat si volíem la 
monarquia, ens la va imposar Franco i ens l’han embolicat dins la Constitució. 
Sobre l’autodeterminació considero que és un dret natural, és a dir, que si els 
pobles no es determinen és perquè no els donen la possiblitat de fer-ho. El 
problema és com exercir aquest dret que no contempla la Constitució.
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Una democràcia precària: la partitocràcia13

JC —Un dia en pla de boutade vaig dir que abans de la guerra hi havia bar-
bers més informats sobre teoria política que la majoria de diputats i senadors 
de casa nostra, i que molta gent que té tres i quatre llicenciatures. Per exemple: 
ara14 tothom parla de les pròximes eleccions, de l’alternativa entre Maragall i 
Pujol… I no s’adonen que això no és ni més ni menys que una gran enganyifa15. 
Ja estaria més bé que tots els ciutadans de Catalunya, amb vot secret i direc-
te, escollissin si volen en Maragall o volen en Pujol. Però el fet que votar en 
Maragall també signifiqui haver de votar els diputats del partit socialista de la 
província de Girona ja no és tan clar ni democràtic. I encara, fent una mica de 
brometa, imagina que se’m presenti a la llista socialista un tio que l’hagi trobat 
al llit amb la meva dona. Llavors, perquè jo vulgui en Maragall, també he de vo-
tar com a representant meu aquest tio? Ja es veu que això no lliga. Que canviïn 
l’Estatut i el sistema electoral i facin elegir el President de la Generalitat a tots 
els catalans, independentment dels comicis al Parlament, i això es pot aplicar a 

13  Canal utilitza aquest terme per criticar no tant l’existència i funcionalitat dels partits po-
lítics com instruments de canalització de la voluntat popular, sinó la degeneració burocràtica 
que poden significar per al sistema democràtic quan la llei electoral els atorga, en exclusiva, 
el dret a confeccionar les llistes de representants sense processos democràtics interns (elec-
cions primàries dels militants) i amb el forrellat que signifiquen les llistes tancades i barrades 
que s’ofereixen als electors. Una bona anàlisi crítica d’aquest terme apareix en el Diccionario 
de Política, dirigit per Norberto Bobbio (Siglo XXI Editores, 1988).  (Continua a la pàgina següent)

14  La conversa enregistrada tenia lloc durant el mes de gener de 1999, any en què s’havien 
de celebrar eleccions al Parlament de Catalunya. Finalment es van tenir lloc el 28 d’octubre.  
(Continua a la pàgina següent)

15  Canal proposa separar clarament ambdós poders: el legislatiu i l’executiu. Si bé el càrrec 
de president pot implicar un cert lideratge personal, i en les eleccions el poble diposita la 
seva confiança en una o altra persona, en la composició de les cambres de representants 
territorials convé que els electors coneguin els individus que es presenten per cada partit, els 
seus programes i els seus projectes. (Continua a la pàgina següent)
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la resta del país. No veus que si no es desvirtua l’objectiu de les eleccions? [Així 
quedarien clarament diferenciats els poders executiu i legislatiu; l’elecció de 
President de la dels diputats territorials]. Voldria un president de la Generalitat 
triat pel vot directe de tots els catalans. Un president que, mentre ho sigui, 
deixi de banda els càrrecs de secretari o de president del seu partit. Per evitar 
temptacions d’abús de poder, no voldria que governés més de dos mandats 
consecutius. I, si no és demanar massa, voldria que no permetés la corrupció i 
que encimbellés als llocs de responsabilitat els homes de vàlua i no els opor-
tunistes de partit o els llepaculs.

La democràcia de veritat, la democràcia més democràtica és l’assembleària. 
És a dir, que totes i cadascuna de les qüestions són resoltes per tots. I alesho-
res, després de discutir, per majoria, es decideix una cosa o es decideix l’altra. 

13 L’article corresponent pertany a Gianfranco Pasquino, i entre altres coses diu: “La partitocràcia 
és acusada de voler engabiar les exigències de canvi, de voler canalitzar-ho tot per la via de la polí-
tica institucional dels partits, de no deixar espai a la societat civil, a les veritables necessitats de les 
masses. L’atac a la partitocràcia és també un atac a la política dels ‘professionals’, d’un nou grup 
que s’autorecluta i s’automanté, que viu de la política i no per a la política (com havia anunciat 
profèticament Weber).” Pasquino segueix en la segona part de l’article fent referència detallada 
als instruments de la partitocràcia com el finançament públic dels partits, la distribució de càrrecs 
de l’administració pública en funció de l’afiliació partidista i no de la competència professional, 
la dependència partidista de mitjans de comunicació, de la banca, etc. Finalment, la partitocràcia 
establerta mitjançant lleis electorals dissenyades per tal efecte, produeixen desmobilització social, 
apatia davant el determinisme polític i un alt índex d’abstenció en els comicis, cosa que resta le-
gitimitat moral, si més no, al sistema. A Espanya el predomini dels partits “dinàstics” impedeix el 
debat popular que pogués portar a l’evolució progressista del sistema fixat per la Constitució de 
1978: existeix un silenci tàcit sobre temes clau com la qüestió republicana i l’organització territorial 
en forma de lliure federació. Les estructures política, mediàtica i educativa establerta tanquen files 
i eludeixen un debat d’alt nivell perquè temen desestabilitzar els equilibris polítics aconseguits en 
el postfranquisme.

14 La coalició CiU mantingué el govern gràcies al recolzament dels diputats del PP de Catalunya. 
En xifres absolutes, els partits de centreesquerra (PSC, ERC i IC) obtenien més vots, però la com-
pensació dels diputats de comarques menys poblades que les de l’àrea de Barcelona, majoritària-
ment conservadors, afavoria la majoria relativa del partit de J. Pujol.

15 Els processos electorals que simplifiquen l’elecció d’un o altre líder són operacions de mercat 
que deixen, en part, de banda el debat de les idees i que redueixen els representants del poble a 
l’obediència de partit. Els diputats acaben per no representar els electors de les seves circumscrip-
cions, ja que queden sotmesos a la disciplina de partit en el sentit més burocràtic. Amb aquest sis-
tema es dificulta el debat intern en els partits i els parlaments passen a ser institucions testimonials 
obsoletes.
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Ara bé, per desgràcia només es pot aplicar a nivell molt petit com pot ser una 
tribu o una comunitat petita. Quan la societat ja és més gran, s’ha d’acudir a la 
representació i de sistemes per escollir representants no hi ha ni un que sigui 
perfecte. N’hi ha de més bons i de més dolents; fins i tot n’hi ha que poden anar 
bé en una època i malament en una altra. Ara bé, n’hi ha que no poden anar 
mai bé. I un d’aquests darrers és la partitocràcia, la democràcia a través dels 
partits. Realment, si s’acudeix a la votació de representants és per nomenar els 
representants de cadascú en els diferents estaments sigui a l’Ajuntament, sigui 
a la Diputació, sigui al Senat, sigui al Congrés, no? 

FV —Com ho fèieu a l’època de la República? les eleccions no eren per 
llistes tancades?

JC —De llistes tancades a la República no n’hi va haver mai16. A més, cal te-
nir en compte una cosa: a les eleccions del 12 d’abril de 1931, que van suposar 
la caiguda de la monarquia i l’adveniment de la República, fent una elecció a 
regidors d’ajuntaments, es votava per districtes. És a dir, a Olot hi havia quatre 
districtes i s’elegien dotze consellers, tres per cada districte, i la gent elegia 
tres persones d’entre els seus veïns, i els hi miraven la camisa i les idees per 
votar-los com a representants seus. No en votaven cap, de partit. I els diputats 
era igualment. A la província de Girona, si no recordo malament, se n’elegien set, 
dels quals en podies votar cinc. Llavors era evident que els cinc primers eren 

16 El dret electoral de la II República es basava en la llei Electoral de 1907. El Govern 
provisional introduí modificacions el 8 de maig de 1931. La llei del 27 de juliol de 1933 va 
consolidar els principis electorals adoptats anteriorment. Les circumscripcions electorals uni-
nominals van ser ampliades a l’àmbit provincial per reduir el pes de les zones rurals i evitar 
el caciquisme (es triava un escó per cada 50.000 habitants). Alhora, es concedia circumscripció 
pròpia a les ciutats de més de 100.000 veïns. Els sistema de distribució d’escons no era pro-
porcional al total de vots obtinguts pels candidats, afavoria els partits majoritaris, però conte-
nia restriccions per tal de no barrar el pas a les Corts als partits minoritaris: les candidatures 
més votades obtenien fins un 80% dels representants de la circumscripció, però s’assegurava 
un 20% per a la resta de candidatures. A més, els electors podien esborrar noms de les llis-
tes presentades en les paperetes de votació, o afegir els dels candidats que es presentaven 
de forma independent. Aquest sistema de llistes obertes i l’assignació no proporcional no 
deixava de beneficiar la formació de majories parlamentàries més estables, però no impedia 
l’elecció de candidats no sotmesos a la “disciplina dels partits” i que, per tant, podien defensar 
més lliurement els interessos dels seus representats. L’electorat podia, si així ho volia, trencar 
l’hegemonia dels partits burocratitzats i oligàrquics triant els polítics fora des seu àmbit, i 
fugir de la “partitocràcia” (veure capítol corresponent en aquest mateix estudi).
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els diputats de la majoria i els altres dos, de la minoria. Però la cosa era clarís-
sima: tu elegies els teus representants, ells eren els diputats de la província de 
Girona, a banda que els pogués presentar un partit com Esquerra o la Lliga. En 
canvi ara no. Ara són diputats de Convergència o del PSUC que es presenten per 
Girona. Analitza a veure què és més democràtic. Aquest sistema que tenim aquí 
no s’aguanta per enlloc. Això és democràcia, anar a votar o tots o cap?

FV —Un sistema que afavoreix les oligarquies polítiques
JC —A part de tot, podríem dir que si els sistemes han d’anar bé o malament, 

depèn de la gent, perquè si tota la gent, a part de demòcrata fos “lliberal”17, és 
que ni lleis no caldrien. I si no hi hagués lleis ens estalviaríem el Tribunal de 
garanties constitucionals. Perquè diuen que la sobirania és del poble, no? però 
quan hi ha un problema, has d’anar a aquest tribunal perquè et digui a tu el 
que vas votar. És a dir, si no fos car hauria de ser al revés: que les decisions del 
Tribunal de garanties constitucionals fossin consultades a la gent per veure si 
esta d’acord o no, sobre les interpretacions fetes per aquest. Perquè, qui és que 
mana, el Tribunal o el poble? [Aquesta paradoxa posa de manifest la incongru-
ència en què es basa la legitimitat constitucional: el poble ratifica un conjunt 
d’articles, molts d’ells ambigus, que en cas de conflicte han de ser interpretats 
pel Tribunal Constitucional].

La llei electoral vigent avui a Espanya converteix la democràcia en parti-
tocràcia. Filant prim, o no tant, podríem dir que la partitocràcia és anticonsti-
tucional. La mateixa Constitució diu que ningú pot ser obligat a fer públiques 
les seves creences18. Si la llei electoral fa que hàgim de triar partits, de fet ens 
obliga a declarar quines són les nostres creences polítiques. [Perquè el sistema 
de tria de representants es basa en l’elecció de partits, que seran els autèntics 
detentors dels poders públics, i no de persones en qui els electors d’una circum-
scripció territorial deleguen la seva representació].

La partitocràcia, no és democràcia, és una desgràcia. I si no està regulada, 
com a casa nostra, és doble desgràcia. La llei electoral comença per definir que 
solament són vàlids els partits que tenen representació parlamentària. I els que 
no en tenen? No són res?

17 
18  El segon apartat de l’article 16 estableix: “Ningú podrà ser obligat a declarar quant a la seva 
ideologia, religió o creences.”
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En realitat, quan hi ha unes eleccions, la gran majoria de la gent va a votar 
perquè sí. Dels que voten els socialistes, molts ho fan “perquè sí”. Són pocs els 
que saben què és el socialisme. En canvi, qui vota partits minoritaris, els que 
voten “perquè no”, aquests, si fa no fa, saben perquè no. Un tio si és de Fuerza 
Nueva o vota Falange, segur que ha rumiat, per dir que és de Falange. Però esco-
llir entre Convergència i socialistes… això ho fa qualsevol xitxarel·lo, decidir si 
voto aquest o voto aquell. I una altra cosa Per què exigeixen que, com a mínim, 
cal treure un cinc per cent de vots per tenir un representant? Quina raó hi ha? 
Afavorir la formació de majories absolutes. La majoria absoluta és la manera 
més fàcil de governar, però no és pas la millor. 

Bé, proposo una altre problema de matemàtiques: a un tio li falta un vot per 
arribar al cinc per cent, i no pot ser diputat. En canvi, si es donés el cas, per la 
quantitat de partits polítics que es presentessin, descomptant els vots en blanc 
i tots els que votessin nul, si només hi hagués un partit que tragués el cinc per 
cent dels vots, no tindria un diputat, els tindria tots! Com s’arregla això? 
És un desastre perquè tot va venir així. Va morir en Franco i van anar fent. 
Resulta que tenim una Constitució que serveix de molt perquè no l’hem hagut 
de fer servir mai.

Amb aquesta Constitució va venir l’assumpte de Rumasa, que finalment va 
ser considerat legal pel vot del president del tribunal constitucional19. Això vol 
dir que si aquesta Constitució permet que torni a passar un altre Rumasa i al fi-
nal els tribunals decideixen que s’ha de retornar allò embargat als antics amos, 
el que hauríem de fer és cremar-la. En Ruiz Mateos diu que és franquista, i si ho 
és, doncs que aguanti les cabronades que vam haver d’aguantar els altres, però 
com que jo no en sóc pas, de franquista, tinc l’obligació de dir que li van fotre 
una gran putada. I si s’ha tornat boig, ja n’hi ha, per tornar-se boig. Hi havia mil 
maneres d’actuar; només fent-li complir la llei ja en tenien prou.

19  El 23 de febrer de 1983 el ministre d’Hisenda del primer govern socialista, Miguel Boyer, 
decretava l’expropiació del grup d’empreses Rumasa al seu propietari, José María Ruiz-Mateos. 
L’actuació era motivada per deutes contrets amb la Seguretat Social i pel risc de fallida, que podia 
fer perillar els dipòsits bancaris de les empreses financeres del grup i els 60.000 llocs de treball 
generats pel conjunt. El procés judicial subsegüent va arribar al Tribunal Constitucional, en con-
siderar-se vulnerats els drets del propietari. Aquest alt tribunal fallà a favor de les tesis del govern 
en una votació empatada que resolgué el vot de qualitat del seu president. Posteriorment el govern, 
després de sanejar amb fons públics les empreses més compromeses, subhastà els bens de Rumasa, 
per a més profit de l’oligarquia financera.
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Els partits, a part d’haver creat la “classe política”, han facilitat estendre la 
corrupció. És que la corrupció no ve de la partitocràcia? El fet que hi hagués llis-
tes obertes i que es votés els representants dels electors, no vol pas dir que fos 
un sistema perfecte, però seria molt més difícil fer passar gent corruptible. De 
sistemes de representació, n’hi ha molts, i cap de perfecte, però per a mi un dels 
que està més bé és el d’Anglaterra20. El diputat s’ha de fer conèixer per gairebé 
tothom que l’ha de votar al seu districte. Cada diumenge els va a veure. Aquí 
no, ens els emboliquen en un paquet i, no ens hem pas d’enganyar, a Barcelona 
no es coneixen ni entre els de la mateixa llista. Ni aquí a Olot. Aquí, si has de 
votar vint-i-un tios, gairebé és impossible, per estadística, que no entrin en una 
candidatura quatre o cinc anormals.

A les darreres eleccions a Europa va passar una cosa molt curiosa deguda a 
la llei electoral. Amb les llistes tancades, si tu ratlles un nom, la papereta queda 
anul·lada. Doncs bé, en aquesta ocasió, com que les llistes de les candidatures 
de la circumscripció eren tan llargues, alguns partits van optar per posar sola-
ment uns pocs noms de la llista (per exemple, a Catalunya solament el nom 

20  La base dels diferents sistemes electorals són les circumscripcions electorals, la forma 
de les candidatures i l’estructura del vot. Aquestes variables tenen conseqüències polítiques 
importants i marquen els objectius del sistema electoral triat: afavorir la formació de majo-
ries sòlides (afavorint l’hegemonia dels partits), assegura l’equilibri territorial en els parla-
ments o buscar una distribució més ajustada dels representants en funció de la voluntat dels 
ciutadans (reflectint l’heterogeneïtat social).
Les circumscripcions electorals poden ser uninominals o plurinominals en funció del nombre 
de diputats que elegeixen. A més, hi ha casos en què tot un estat es considera circumscripció 
única, no hi ha assignació d’escons en funció d’una divisió prèvia del territori en diferents 
circumscripcions (Holanda, Israel i molts estats en les eleccions al Parlament europeu). El 
problema de les circumscripcions territorials és la desproporcionalitat dels escons elegibles 
en funció de la població, que pot obeir a criteris polítics dels candidats de les zones agràries.
Les formes de candidatura més usuals són: les llistes tancades i bloquejades, en què l’elector 
vota la llista d’un partit i no pot alterar l’ordre dels candidats (Alemanya, Itàlia i Espanya, ex-
cepte al Senat); les llistes tancades i no bloquejades, en què l’elector pot seleccionar l’ordre 
dels candidats de la llista del partit triat o eliminar-ne algun (Finlàndia, Àustria, Holanda, Bèl-
gica, Suècia); i les llistes obertes, que permeten triar candidats de diferents partits i establir-
ne l’ordre de preferència (Suïssa, Luxemburg, Senat espanyol).
Sobre les diferents estructures del vot podem distingir entre el vot categòric (va a un sol 
partit) i l’ordinal (quan es poden triar candidats de més d’un partit). Hi ha també diferents 
modalitats de vot múltiple. 
Els sistemes més democràtics, per definició, seran aquells que permetin un grau més alt de 
decisió als electors, i traslladin als parlaments l’escala real del “mapa social”.
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dels candidats catalans). És a dir, que si tu agafes una llista i esborres un nom, 
és il·legal, però ells, per llei, van fer que això mateix, fet per ells, fos legal. I va 
passar el següent: tu votaves els d’una llista, però el vot també servia per als 
que no sortien a la llista. És a dir, que votaves gent que no sortia a la llista, i això 
va ser legal; això és un absurd.

Cal definir ben bé què signifiquen alguns conceptes com demagògia i de-
mocràcia; més endavant ho farem també amb el que entenc per estat de dret, 
legitimitat i justícia, per delimitar ben bé quines diferències hi ha entre un con-
cepte i l’altre. Primerament, la demagògia. Saps què diu el diccionari que és la 
demagògia? “la dominación tiránica de la plebe”21. Explica’m-ho. Quan hom usa 
aquesta paraula, què carai vol dir? “és un demagog”, “això és demagògia”. Què 
entén per demagògia aquell que utilitza la paraula per insultar un altre? Es fa 
servir per a qualsevol cosa. És força complicat, però per a mi fer demagògia és 
donar per molt fàcil allò que és molt difícil o impossible. Com aquell que va a 
Cuenca i promet que si li voten els portarà el port de mar. Això seria fer dema-
gògia perquè és una cosa impossible. Un mentider lliga amb aquesta definició: 
diu les coses que no són. Hauríem d’aclarir molt bé què vol dir demagògia per 
poder, després, definir què és democràcia. 

Democràcia també es confon amb la llei de la meitat més un, la de la 
majoria. Et posaré un exemple del que vull dir. Si un avió amb disset persones 
aterra en una illa on només hi hagi cocos i micos, quan s’hauran acabat els 
cocos i els micos, aleshores, nou persones acorden menjar-se les altres vuit, i 
se les foten d’una forma molt democràtica, perquè han guanyat per nou a vuit. 
Un altre exemple. Imaginem que una mena de Hitler s’apodera d’un país i, quan 
l’ha acabat de conquerir, dóna a escollir lliurement a la gent què volen ser: bor-
nis o cecs. Fan un plebiscit i guanyen per majoria absoluta els bornis. Tothom 
queda borni, però ho han estat molt democràticament, perquè s’ho han escollit. 
Aquestes boutades serveixen per demostrar que un sistema que solament es 
justifiqui en la voluntat de la majoria absoluta serveix per anar tirant, però pot 
encobrir injustícies molt grosses.

21 Al Diccionari General de Pompeu Fabra. Demagògia: Política consistent a afalagar la 
multitud. / Estat polític en què el govern és lliurat a la multitud.
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FV —Els sistemes polítics, i més els democràtics, haurien de cercar el bé 
comú.

JC —Sí, però la teva idea de bé comú pot no lligar amb la meva. De siste-
mes polítics, no n’hi ha cap de perfecte, però alguns és segur que han d’anar 
malament. Les teories de Hitler basades en la superioritat de la raça ària ja es 
va veure que no van anar pas bé. Sobre les injustícies, n’hi ha moltes que ja ens 
posem d’acord que ho són, però d’altres no. Quan es deixa que sigui la majoria 
qui decideixi sobre aquestes qüestions, a mi ja em sembla bé, però que no ho 
vagin refregant pel nas, perquè poden estar equivocats. Perquè una opció sigui 
la més votada vol dir que té la raó? Quan una opció política és la més votada 
i té la majoria absoluta durant uns anys en un parlament, que governi. Però 
que no ho passin pels nassos contínuament als altres! Es dóna el cas, quan un 
partit té majoria absoluta, que a l’hora de debatre una llei es presenten tres mil 
esmenes i no n’haproven ni una. És clar, com que no se les han pogut ni llegir...

Les lleis no sempre resolen els problemes, i segons com, poden servir per 
amagar injustícies. Si tots els ciutadans fóssim demòcrates i “lliberals”22 seria 
millor que no existissin les lleis. A més, les lleis es poden canviar, això vol dir 
que quan es canvia una llei és perquè era injusta o no prou justa. I mentre això 
no arriba la llei actua injustament sobre la societat.

22  veure nota 4 de la segona pàgina.
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Consultes democràtiques:
referèndum i plebiscit

Què són mitjans democràtics? Qualsevol consulta al poble és un mitjà de-
mocràtic. Però parlem de referèndums Què és un referèndum? Un referèndum 
és preguntar a la gent si està d’acord amb una proposició que li fa el govern. Hi 
ha referèndums que no són vinculants, són democràtics, però és una manera de 
perdre el temps i els calés. Si el resultat no serveix de res, per què l’has de fer? 
Els referèndums, a més, solament resolen el problema si surt que sí; si surt que 
no, què arreglen?

FV —Significa que han de començar a treballar i de nou i fer una altra pro-
posta.

JC —Ja està, una pèrdua de temps. El que sí és realment democràtic és el 
plebiscit, perquè es demana el poble que triï entre dues, tres o més solucions. 
Aleshores sí que el poble escull el que vol. Però el referèndum és “l’estafa de 
les misses”.  No s’hauria de posar a referèndum tot un conjunt d’articles com és 
una llei o una constitució. Tu pots estar, o no, a favor del divorci, però sotmetre 
a votació tota una llei sobre el divorci… i més tenint en compte que voten fins i 
tot els qui no saben llegir. Doncs, per poder dir sí o no hauries d’haver-ho pogut 
entendre l’articulat de la llei, no?

FV —O bé que t’ho hagin explicat.
JC —Sí, però cadascú explica les coses a la seva manera. No, mira, un refe-

rèndum, en el fons, és una pèrdua de calés i és una manera d’entabanar la gent. 
La democràcia, avui embolica tota mena de porqueries. No hi estic pas d’acord, 
amb això. A més, amb l’ús generalitzat de l’ordinador, ves per on, podria recon-
duir els sistemes de votació actuals cap a l’estil indi i fer que el poble torni a 
ser plenament sobirà. [No és cap utopia, ja s’ha experimentat en algunes co-
munitats d’àmbit local: la possibilitat d’utilitzar les xarxes informàtiques i claus 
d’accés privades poden convertir aviat en obsolets els nostres parlaments, i de 
retruc bona part de la “classe plítica”. Tota una altra història seria comprovar el 
grau de maduresa i de responsabilitat que mostraria una població tan poc ins-
truïda políticament com és la de molts països “democràtics”].
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Estat de dret

Caldria definir què vol dir “estat de dret”, perquè avui aquesta expressió de 
què tothom parla s’ha convertit gairebé en un sentiment, i els sentiments no es 
poden definir. Sembla que l’estat de dret hagi de ser la justícia, la perfecció, però 
no; és simplement aquell estat que es regula en funció de les lleis establertes. 
Això estaria molt bé si totes les lleis fossin justes. Però quan una injustícia és 
legal, com es pot arreglar? Quin estat de dret seria aquest? Encara avui, al segle 
XX, és legal, en alguns països islàmics, practicar l’ablació del clítoris i altres 
coses semblants. És legal. I aquí, si s’acceptés democràticament el restabliment 
de l’esclavitud, seria legal. Correspondria al procediment dins d’un estat de dret. 
Per això, havent-se convertit en un sentiment, m’és dificilíssim, per no dir im-
possible, definir un estat de dret de manera que tothom hi pugui estar d’acord. 
És més fàcil definir què no ho és. Es podria dir que cap estat de dret ho serà si 
s’imposa per la violència, o per mitjans que no siguin pacífics. Amb això tindrí-
em una manera de distingir els que no ho són. Però, cal tenir en compte una 
cosa: un estat que no fos de dret, per la seva manera de rutllar, podria ser que 
funcionés molt bé. Llavors, què passa? Seria o no un estat de dret23? 

FV —Si s’havia imposat per la força, no.
JC —És clar que no. Ara, si considerem l’estat de Franco, quan va néixer, no 

ho era pas, d’estat de dret. Quan s’hi va convertir? 
FV —Mai. No ho era.
JC —Per això dic que Franco no tenia dret ni a fer-ho bé. A més, cal també 

tenir clar on comença i on acaba l’estat de dret, perquè a Alemanya, Hitler va 

23  La major part dels estats actuals es van formar a partir de processos més o menys 
violents entre faccions enfrontades. El patró més comú a l’hora de definir l’àmbit territorial i 
comunitari que ha de correspondre a un estat sobirà ha estat el concepte de Nació. El menys 
habitual ha estat que aquests processos, i la tria del sistema institucional, s’hagin definit a 
partir de plebiscits democràtics. Per tant, es pot qüestionar la “legitimitat democràtica” de 
molts dels actuals estats establerts. 
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assolir el poder per mitjans plenament democràtics. La pregunta és: quan va 
deixar Alemanya de ser un estat de dret?24

Podem arribar a punts morts en què es fa difícil distingir com hauria de 
ser un estat de dret, perquè es tendeix a acceptar les injustícies. Això és molt 
greu. Un dels pilars d’aquesta mena d’estats és que la ignorància de la llei no 
eximeix del seu compliment. No es pot negar que això és una gran injustícia; 
que et puguin condemnar per una cosa que no sabies que no es podia fer! Però, 
per contra, si pel fet de dir “no ho sabia” tothom pogués fotre el que li donés la 
gana… Seria can pixa! Com s’arregla? De cap manera. Per tant, hem d’acceptar 
que una de les bases d’una societat justa és una tremenda injustícia. 

24  Les conseqüències de la I Guerra Mundial per a Alemanya foren catastròfiques en l’ordre 
econòmic, social i moral (Tractat de Versalles). La República fundada a la ciutat de Weimar, 
després de la guerra, no va poder o saber reconduir la situació de crisi i democratitzar el país. 
El vot comunista creixia al mateix ritme que el col·lapse s’apoderava de les institucions i de 
l’economia. A partir de 1929 el daltabaix d’EUA s’estén a Alemanya, principal destí d’inversions 
nordamericanes; el radicalisme s’accentua tant per l’esquerra com per la dreta. En quatre anys 
els nazis passen de 12 a 230 (juliol de 1932) escons en el Reichstag (parlament). Davant la im-
possibilitat d’obtenir un govern moderat estable, el president Hindemburg nomenà Hitler com 
a canceller el gener de 1933, arribava al poder de forma legítima, i es disposava a aprofitar 
el favor de les elits polítiques i econòmiques per posar en marxa el seu programa populista i 
racial. L’incendi del Reichstag (atribuït als comunistes sense cap prova), una setmana abans de 
la convocatòria de noves eleccions, fou l’excusa perfecta per desfermar la persecució contra 
comunistes i esquerrans en general. Se suspengueren les llibertats d’expressió i de premsa, i 
les seccions d’assalt de les SA actuaren com a força coactiva sobre els electors. Unint el seus 
diputats als dels altres aliats nacionalistes, Hitler aconseguia a les eleccions l’anhelada majo-
ria absoluta. Aquest nou Reichstag, ben dòcil, sense diputats comunistes, concedia al canceller 
poders dictatorials que solament la guerra li arrabassà.
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Moral, religió, eternitat

Respecte a la moral passa com amb les lleis: si un no ha rebut una instruc-
ció moral, després no es poden passar comptes.

FV —És clar. Però això de la moral s’acaba involucrant amb la fe en Déu i 
amb una altra vida després de la mort.

JC —Jo tinc molt clar que si existeix Déu, i ens ha de passar comptes, com 
que serà Déu i serà just, poc podré pas queixar-me.

FV —Ha, ha, ha, ja m’ho explicaràs el dia que el vegis, si és just o no.
JC —Jo ho veig així: el que hagi pogut fer aquí, si Déu és realment just, el 

càstig ja me l’hauré merescut.
FV —O el premi…
JC —Ja li vaig dir al capellà que em va venir a veure a l’hospital: miri, a l’altre 

barri, sant no me’n faran pas, però si resulta que la noció que tinc de justícia no 
és la correcta, Déu ja em podia haver fet més savi. Ho has entès, no?

Una altra cosa que tinc claríssima: no sé si l’altre món existeix o no, però 
si aquest altre món hi és, com és que en aquest món no hi ha ningú que ho 
sàpiga? És més, no hi ha ni Déu que ho sàpiga ni ho pot saber. Seria molt injust 
que un pogués entendre-ho i un altre no. Aquest tinglado del catolicisme i de 
Jesucrist no s’aguanta per enlloc. Hòstia! però cada vegada és més fort, cada 
vegada dura més. Ja fa dos mil anys que dura, i el que durarà. Però això és un 
problema de cadascú.

FV —Sí, això ho entenc com una droga necessària. Tenim una capacitat per 
fer-nos preguntes sense resposta…

JC —No ho trobo una droga necessària, però quan em van operar, no sabia 
el que em podia passar -mai no saps si duraràs un minut més-; ja ho vaig viure 
llavors. No és cap problema

FV —Ja, però respecte al que dura la religió, va per temporades. Hi ha temps 
que fan més collita d’ànimes. Sembla que la gent ho necessita.
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JC —Sí però una de les coses de què estic convençut és que molts que diuen 
que creuen, no és pas cert que creguin…

FV —Ho fan per conveniència social.
JC —…perquè si jo hagués cregut que després d’entrar al quiròfan podia ser 

que me n’anés a veure el meu pare, la meva mare, la meva germana i el meu 
germà, hagués preferit que se m’emportessin. Si l’alternativa era quedar-me 
amb aquests torracollons que queden aquí darrere, m’estimo més anar a veure 
aquells, no? A més, una altra cosa que penso des que tinc ús de raó és que el 
dia que t’emboliques amb el concepte d’eternitat, ja estàs fotut. És una cosa ben 
senzilla: si tu mires el cel -i mira que és maco, el cel- i vas mirant i vas mirant, 
estrelles i més estrelles i més estrelles i més estrelles… no té cap sentit, això 
que el cel sigui infinit, que no s’acabi mai més. Coi, però si et canses i dius: “aca-
bem-ho”, tampoc arregles pas res. Som una punyetera merda.

A la pràctica, l’assumpte és que tu estiguis tranquil amb la teva consciència, 
i el que sigui ja sonarà. Ara, que quan et fas preguntes i et dius: com pot ser 
que hi hagi gent que tingui tanta sort, i d’altres que ensopeguen amb la seva 
ombra i tot? 

FV —Avui en dia segurament la gent no pot entendre l’anticlericalisme que 
ha estat tradicional en el passat dels moviments obrers i republicans en aquest 
país.

JC —D’acord, hem de reconèixer la veritat. És una evidència que el clero ha 
canviat. Avui és molt diferent. Abans era com la pesta: es ficava per tot arreu, ho 
volia manegar tot. La prova de l’actitud reaccionària i feixista de l’Església du-
rant el passat és que el sant pare va demanar perdó. Aquest d’ara no, va ser Joan 
XXIII. Ara més aviat és a l’inrevés. De vegades els capellans es passen de rosca.
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Violència política i pena de mort

Els socialistes, l’any 1982, no tenien cap dret a anar contra l’ETA perquè 
en aquell temps no hi havia cap antifranquista que estigués contra l’ETA25. Ni 
hi podien estar, llavors. Altra cosa és discutir-ho ara. Ara és diferent, sens dub-
te. Per conèixer el problema basc, un ha de viure al País Basc. El terrorista de 
l’ETA és un guerriller, però la seva lluita ha anat perdent justificació de mica en 
mica. Obligat a viure com una rata, amagat de tothom, espera un règim ideal 
de llibertat que, si s’aconseguís, segurament defraudaria les seves expectatives. 
Sobre els mètodes que fan servir hi ha coses amb les quals no hi estic en abso-
lut d’acord: quan van matar la Yoyes26, per exemple. Els hi vaig cardar un zero. I 
no perquè els discuteixi la conveniència de fer-ho pensant si podia ser traïdora 
o venuda. Això és a part. Però matar aquella dona portant el seu nen de la mà 
quan anava al mercat… Zero. Amb aquesta gent, no hi vull saber res.

25  Tot i que amb la perspectiva que dóna el temps, hom hagi considerat temeràries les ac-
cions armades i els segrestos d’ETA en aquell període tan delicat pel país (1975-1982), el cert 
és que els atemptats afectaven sempre els sectors de la societat espanyola que havien donat 
suport al franquisme o que havien constituït el seu braç armat (exèrcit i cossos policials). El 
setembre de 1982 es va dissoldre la branca politicomilitar d’ETA -de tendència marxista-, però 
la militar -centrada en l’aspiració nacional a la independència- continuà les seves accions, 
cada vegada més indiscriminades, sense mirar-s’hi gaire per evitar les víctimes entre la pobla-
ció civil anònima. El punt àlgid d’aquesta tàctica de guerra total fou la bomba al supermercat 
Hipercor de Barcelona, que causà vint morts el juny de 1987.

26  María Dolores González Katarain, coneguda com “Yoyes”, va militar a ETA des de prin-
cipis dels anys setanta. L’any 1973 s’exilià a Euskadi Nord. Va tenir responsabilitats dins 
l’organització fins que l’abandonà el 1979. Marxà a Mèxic l’any següent, estudià Sociologia 
i treballà en una revista de l’ONU. S’acollí als beneficis de l’amnistia de 1977 i a la política 
de reinserció aplicada als membres d’ETA politicomilitar i retornà a Euskadi l’any 1985. El 10 
de setembre de 1986 fou assassinada per ETA a Ordizia, el seu poble natal, mentre caminava 
portant de la mà el seu fill de tres anys. L’organització militar l’acusava de “col·laborar en els 
plans repressius de l’Estat espanyol opressor i de trair el procés d’alliberament que porta a 
terme el poble treballador basc...”
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Hi ha una gran diferència entre els de l’ETA, els partits comunistes revo-
lucionaris i les accions dels anarquistes i els de la FAI. Els anarquistes aquí a 
Espanya mai no van matar cap policia per l’esquena. I quan a Barcelona estaven 
a punt de fotre la bomba a Franco i es van situar davant un col·legi de nenes, 
no van tenir pas collons de llençar-la27. 

Sobre la violència, tinc molt clar que en una societat on existeixi la neces-
sària llibertat,  no hi ha cap violència que estigui justificada, però, i si no hi ha 
llibertat? Què? No s’hi pot fer res? T’has de deixar donar pel sac? i encara la 
primera vegada, bé, però si no hi has trobat pas gust, que t’hi segueixin donant 
deu ser molt emprenyador.

Quan l’ETA va començar, que va matar l’inspector Manzanas28, tothom se’n 
va alegrar. Aquells a qui mataven eren els guàrdies civils que cardaven les pa-
llisses quan detenien la gent. Al teu avi León29, qui li va fotre aquella pallissa? I 
doncs? No es mereixien que els hi cardessin quatre tiros en aquells tios?
F.V.- Evident.

J.C.- I encara ara. Tot i que penso que si hi ha llibertat, cap violència. Guaita, 
que facin com jo, que poso la bandera aquí el divuit de juliol i el dia de la 
República, no em diuen res i ja m’està bé. Ara, si vénen un dia i em carden la 
bandera a can pixa, no tiraré bombes perquè no les tindré, que si les tingués, les 

27  El matí del 17 de maig de 1947, a Barcelona, uns militants de la CNT-FAI es disposaven 
a atemptar contra Franco davant del monument a Colom. Pulcrament vestits, i proveïts de 
documentació falsa que els identificava com a policies, dos d’ells duien carteres on amagaven 
dues bombes d’un quilo i mig de trilita, plàstic i detonadors de fulminant. Volien llençar-les 
dins l’automòbil descobert del dictador. Poc abans que arranqués la comitiva oficial, dues 
columnes de nens d’una escola se situaven en primera fila, a banda i banda d’aquella part de 
l’itinerari. L’operació va ser aturada per acord tàcit dels activistes. Aquest intent fou el que més 
a prop va estar de reeixir d’entre les diverses temptatives del moviment llibertari per acabar 
amb Franco (Eliseo Bayo: Los atentados contra Franco. 1976)

28  ETA havia sorgit com a escissió del PNB l’any 1959. El 2 d’agost de 1968 l’organització 
efectuà un atemptat contra el comissari Melitón Manzanas, cap de la Brigada Politicosocial de 
Guipúscoa. Els primers morts, però, havien estat una nena, afectada per l’ona expansiva d’una 
bomba l’any 1960, i un guàrdia civil el 7 de juny de 1968.

29  León Villagrasa Pallás (1895-1962) no militava en cap sindicat ni partit, però el seu 
parentiu amb el dirigent anarquista José Alberola va atreure sobre ell l’atenció d’alguns fa-
langistes. Assabentats que amagava un arma que havia pertangut al seu cunyat, van decidir 
“donar-li una lliçó” per recordar-li qui havia guanyat la guerra. Ferit profundament en la seva 
dignitat, i decebut per l’existència de “xivatos” entre la classe treballadora, mai no es va recu-
perar moralment d’aquells cops.
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tiraria. I no em nego pas de dir que a Franco, li n’he fotut moltes, de bombes en 
la meva imaginació. I en canvi, no hauria estat capaç de condemnar-lo a mort. 
Això és molt diferent: una cosa és condemnar-lo a mort i una altra que tu el 
vulguis matar. Jo li organitzava cada atemptat i cada hòstia… És a dir, que si es 
peca de pensament, paraula i obra, jo tinc assegurats no sé quants segles de 
purgatori, només de les bombes que hauria fotut a Franco.

F.V.- Seria per venjança o per justícia?
J.C.- No, ho hauria fet per acabar amb la dictadura.
F.V.- És justificable la venjança?
J.C.- Amb la qüestió de la guerra i les seves conseqüències puc perdonar de 

seguida. Perdonar sí, però oblidar, no.
F.V.- Si oblides, és la millor manera de facilitar que te la fotin eternament.
J.C.- I encara et dic una cosa, a Franco, els últims dies de la seva vida li vaig 

tenir llàstima. Em va fotre pena allà tot entubat. I sobre això: Hitler es va poder 
suïcidar, però els que van condemnar a Nuremberg30, penses que els van matar 
pel que van fer? No, els van condemnar perquè van perdre. O no?

Estic totalment en contra de la pena de mort. En cap cas. Ni un. Quan la 
guerra ja no vaig trobar bé que afusellessin Goded i encara menys José Antonio31,  

30  A Europa, la II Guerra Mundial finalitzà amb l’ocupació d’Alemanya per part dels exèrcits 
soviètic, nordamericà, britànic i una representació de la resistència antifeixista francesa. Entre 
novembre de 1945 i l’1 d’octubre de 1946 se celebraren els judicis de Nuremberg per depurar 
les responsabilitats criminals de vint-i-quatre alts dirigents nazis, acusats de cometre crims 
contra la humanitat i contra la pau mundial. De les vint-i-dues sentències dictades pel tribu-
nal internacional, format per jutges i magistrats dels països vencedors, dotze eren de mort, set 
de presó i dues absolutòries.

31  La divisió dins les guarnicions militars a Barcelona entre lleials i rebels al govern de la 
República, possibilità que les forces populars derrotessin el cop d’Estat a la ciutat. A més, la 
Guàrdia Civil catalana comandada pel general Escobar, es mantingué lleial al president Com-
panys. El general Goded, capità general de les Balears, era l’encarregat, per part dels rebels, 
de comandar les tropes de Catalunya, però en arribar procedent de Mallorca fou ràpidament 
desallotjat de la Capitania General. Processat en un judici sumaríssim, fou afusellat durant el 
mes d’agost, prèvia confirmació de la sentència pel govern republicà. 
José Antonio Primo de Rivera, líder dels falangistes, havia estat detingut el 15 de març de 
1936 per ordre governativa, després que un grup d’estudiants falangistes intentessin assas-
sinar el diputat socialista Jiménez de Asúa. Aquesta acció tenia com a objectiu aturar l’espiral 
de violència i desordres públics que marcaren els mesos previs a la guerra, d’ençà la victòria 
dels partits esquerrans, el febrer de 1936, aplegats en el Front Popular. Empresonat a Ala-
cant a l’inici de l’aixecament militar, el governador civil decidí jutjar-lo com a integrant del 
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perquè aquest no era pas ni militar. No hi ha dret de condemnar a mort ningú. 
En cap cas. Primerament, per definició: no hi ha ningú que tingui dret legalment 
a condemnar a mort algú. Es fa servir l’argument, que no és cert, que la pena de 
mort pot servir per evitar que hi hagi crims, però això és mentida perquè el país 
que té la pena de mort i l’ha d’aplicar vol dir que poc ha servit de res. I encara 
hi ha una altra cosa, apunta’t-ho, un argument que gairebé és definitiu. Saps que 
tenim aquell apartament de Palma, oi? Doncs, saps que l’apartament està a uns 
cent metres d’allà on aquells tios en van llogar un perquè volien matar el rei? 
Si aquells tios van i lloguen el meu apartament i atempten des d’allà contra el 
rei, m’hauria passat com a Delgado i Granados32, aquí a Olot no hi hauria ningú 
que no cregués que jo hi estava embolicat. M’entens? Ni els més amics no es 
creurien que jo no hi tenia res a veure. Per això, aquest argument és definitiu: 
l’única manera que no es pugui donar el cas de condemnar a mort un innocent 
és que no existeixi la pena de mort. Perquè coses així, n’han passat a dotzenes.

grup de conspiradors contra la República durant el mes de novembre. Durant el judici es feu 
càrrec de la seva pròpia defensa i intentà desmarcar-se d’una revolta que no seguia el seu 
ideal de “moviment nacional”, i els dirigents de la qual solament utilitzaven la seva figura 
mítica per mantenir alt l’esperit combatiu de les joventuts falangistes. Fou condemnat a mort 
i el governador alacantí feu executar la sentència el 20 de novembre de 1936, sense esperar 
la preceptiva confirmació del govern, cosa que enfurismà el Largo Caballero pel que tenia 
d’insubordinació i de bajanada política. Tant la seva mort com la del general Goded aplanaven 
el camí, en el bàndol nacionalista, a l’ambició totalitària i mancada d’escrúpols de Franco, que 
no permeté anunciar oficialment la mort de José Antonio fins a finals de 1938, quan ja havia 
cobrat els dividends de la seva figura emblemàtica.

32  Francisco Granados y Joaquín Delgado, militants anarquistes, foren executats amb el 
garrot vil el 17 d’agost de 1963 a la presó de Carabanchel (Madrid). Un consell de guerra 
els havia culpabilitzat de realitzar uns atemptats amb bombes el 29 de juliol a Madrid, que 
no produïren cap víctima mortal. Posteriorment s’ha pogut demostrar que ells no van ser 
els autors directes de les accions. El testimoni d’altres implicats en la lluita armada contra 
el franquisme fa planar dubtes molt fonamentats sobre un militant molt actiu de CNT en 
aquells anys; després s’ha sabut que actuava com a confident dels serveis policials espanyols 
i francesos. Granados i Delgado estaven aquells dies a Madrid per formar part d’un equip 
que tenia com a objectiu atemptar contra Franco. Els noms dels veritables autors d’aquelles 
explosions no han transcendit públicament, formen part de la incerta nebulosa que segueix 
cobrint aquells anys de lluita clandestina i del contraespionatge propiciat per traïdors i infil-
trats policials en els rengles de la militància llibertària.
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F.V.- A posteriori, s’han demostrat molts casos d’errors judicials acabats en 
execucions.

J.C.- Això mateix.
F.V.- Sovint surten casos de gent condemnada erròniament a molts anys 

que pot deixar la presó gràcies que en els seus països no hi havia pena de mort.
J.C.- Aquest que t’explico jo és ben curiós, els apartaments estan ben a la 

vora d’on s’embarca el rei a Mallorca. Quant hi deu haver, de l’apartament al 
moll?

F.V.- Uns dos-cents o tres-cents metres, es pot apuntar bé.
J.C.- Doncs ja veus, l’apartament que van llogar podia haver estat perfecta-

ment el que hi tinc jo. Potser ni jo mateix, no m’hagués cregut que no hi tenia 
res a veure...
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El poble i la majoria:
el pragmatisme d’esquerres i dretes

A la classe política, aquesta que de la política n’ha fet una classe i un modus 
vivendi, no els interessa de cap manera que la gent pensi pel seu compte. Vivim 
en una societat on els despropòsits més grans passen com a grans veritats. 
Sigui com sigui en la vida hi ha grans veritats que, alhora, són grans mentides. 
Per exemple: “el pueblo unido jamás será vencido”. Passa per bo, però és una 
mentida com una casa de pagès. L’altra: “el pueblo siempre tiene razón”. És una 
gran veritat, però també una mentida. Que “els pobles tenen els governs que 
es mereixen”. Una altra gran veritat-mentida. I quan parlem del poble, qui és 
realment aquest poble? A Catalunya, a Espanya i al món, el poble és qui guanya, 
o millor encara, qui mana. En la democràcia el poder és de qui rep els vots de 
la majoria, però a Espanya, durant la transició, qui ha governat amb majoria ab-
soluta ho ha fet amb només un de cada quatre vots possibles. És a dir, que amb 
una quarta part dels vots qui té la majoria absoluta pot fer el que li rota. Es pot 
entendre que no hi hagi una altra solució per tal de facilitar la governabilitat, 
però no es pot permetre que es passin tota una legislatura dient un dia sí i 
l’altre també que “som la majoria absoluta”, i t’ho facin passar per nassos quan, 
de fet, és mentida. 

Generalment, aquí, a Catalunya, la majoria vota Convergència perquè es 
pensa que va contra els socialistes, i qui vota socialista és per anar contra 
Convergència. Però ningú sap, avui dia, quina diferència hi ha entre el que volen 
els socialistes i els convergents, perquè avui en dia no hi ha ni Déu que sàpiga 
distingir entre el que és l’esquerra i la dreta. 

Així com abans de la guerra era molt clar que la noció que un tenia respec-
te a la religió, al divorci i a la qüestió social delimitava molt bé qui era d’esquer-
res i qui era de dretes, avui en dia, què vol dir ser d’esquerres o ser de dretes? El 
que sí tenen en comú, i ells mateixos se’n vanaglorien, és que són pragmàtics. 
Els canvis ideològics i de partit permeten arribar molt lluny; la Transició ha 
estat l’època daurada dels camaleons, també anomenats trànsfugues o saltim-
banquis. A tots ells se’ls podria cantar la vella cançó: “En Tonino Ballarino ha 
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perdut l’enteniment: s’ha venut la seva dona per deu cèntims d’aiguardent”. El 
pragmatisme, que molts consideren virtut, l’única cosa que busca és el resultat, 
les idees no compten: avui es pot dir OTAN sí i demà OTAN no. En Tarradellas i 
tots els altres, tots són pragmàtics… i un pragmàtic és un traïdor. Avui sí, demà 
no, en funció de la conveniència immediata. La norma del pragmàtic és que el 
fi justifica els mitjans, i això és una de les injustícies més grans que existeixen 
avui dia a la societat. En qüestió de principis no es pot ser pragmàtic, home, no 
fotem! El món l’han fet anar endavant els intransigents.  En definitiva, entre un 
pragmàtic de dretes  i un d’esquerres, la diferència és exactament zero. O no? 

Es pot ser pragmàtic en qüestions que es poden pesar, mesurar i comptar. 
Per exemple, si s’hagués de fer una autopista des d’Olot fins a Girona i només 
tinguéssim diners per arribar fins a Banyoles, seria absurd dir: “no, si no puc fins 
a Girona, no la vull fins a Banyoles”. Amb això sí que es pot ser pragmàtic. És com 
jugar a la rifa, apostes al primer premi o al segon, però si no surt et conformes 
amb el reintegrament. Això no val per a les qüestions de principi. Si un és repu-
blicà en aquest Estat on vivim, no és ara el moment de decidir si hem de ser una 
república o una monarquia, perquè hi ha altres problemes més greus com l’atur 
i altres injustícies, però s’ha de dir que un dia s’ha de parlar de la república. No 
sé quan serà, però s’ha de fer amb tranquil·litat, que la gent pugui escollir bé, 
que sàpiguen què és una cosa i l’altra. Fer-ho ara, de seguida, seria absurd per-
què ara la gent no sap ni a què et refereixes quan parles de coses com aquesta, 
o quan es parla de democràcia, d’estat de dret. Es confonen aquests conceptes 
amb sentiments i ideals de perfecció. I si la definició no es correspon amb el 
sentiment que cadascú se’n fa, llavors es nega la definició. Per això ens empas-
sem tantes injustícies i abusos intolerables, per ignorància.

Hi ha molts temes en què les esquerres i les dretes, avui dia, solament dis-
senteixen en la velocitat. Les esquerres volen anar molt de pressa i les dretes 
ben poc a poc. És cert que de vegades anar de pressa va malament, que val més 
esperar, però el percentatge d’encerts demostra que, quan alguna cosa s’ha de 
canviar, convé fer-ho com més aviat millor. Això té una explicació: les dretes 
compleixen la seva missió retardant els canvis tant com puguin quan les coses 
ja els van bé. A qui li interessa canviar és a les esquerres. Hi ha un fet important 
per saber distingir si un és de dretes o d’esquerres: amb l’organització actual, 
a un partit de dretes, perquè funcioni i sigui progressista, li és imprescindible 
comptar amb un partit d’esquerres que li marqui el pas. Per contra, en teoria, un 
partit d’esquerres per anar de pressa poc necessita pas ningú que el refreni. Una 
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societat que vulgui anar endavant pel camí de l’esquerra no necessita un partit 
de dretes. En canvi, a l’inrevés sí: un partit de dretes, amb tota la bona fe del 
món, si no té un partit d’esquerres que el marqui, no hi té res a fer. El meu oncle, 
l’Alberola33, tenia una frase que ho explicava molt clarament: “la revolución es 
un carro atascado en el camino; si no se le empuja, no avanza”. L’oncle també deia: 
“todo el que obedece es que aspira a mandar”. A mi els llibertaris sempre m’han 
estat simpàtics, penso que la majoria d’espanyols, en el fons, som anarquistes. 

Abans de la guerra la gent de dretes, els burgesos, defensaven allò seu 
-diuen que això és molt humà, i quan diuen que una cosa és humana, ja està 
justificat tot, encara que sigui una cabronada- Doncs bé, llavors, si s’hagués vol-
gut repartir la riquesa, tothom hauria estat una mica menys pobre, perquè no 
n’hi havia pas per a tothom. Els burgesos tenien calés perquè no en gastaven 
cap, seguint una de les paradoxes que té la vida: en aquest món només tens allò 
que estalvies, però també és cert que només gaudeixes el que gastes. Com ho 
compagines, això? Si només tens el que estalvies i sols gaudeixes el que gastes, 
tria. Ja estàs fotut.

FV —Gastar en funció del que ingresses.
JC —Quan tothom deia que es necessitava tant per viure -i es diu encara-, 

jo un dia em vaig fer una pregunta idiota: i per a no morir-te, què necessites? I 
ja he tingut el problema resolt. I amb la política igual, després de la guerra em 
vaig fabricar unes pastilles de “Francofòbia” i encara en faig un consum horro-
rós. Em van molt bé per calmar-me els nervis. Quan veig tot el que passa en 
aquest país, em prenc una d’aquestes pastilles i quedo tranquil. Però t’asseguro 
que de vegades n’he de prendre més d’una per poder-me calmar.

Tornant a l’assumpte de Franco, que va dir que tot quedava “atado y bien 
atado”. Per sort ho va lligar amb cordills podrits, i ja no en queda ni rastre, per
què tothom se’n dóna vergonya. El que no sabia en Franco ni ningú és que actu-

33  José Alberola Navarro, militant de la CNT, havia treballat de mestre per a les escoles del 
sindicat abans de 1936. A partir del 19 de juliol marxa amb la Columna Durruti cap a Aragó, 
la seva terra natal i la de molts milicians d’aquella unitat revolucionària. Participà en les 
deliberacions sobre l’atac a Saragossa. Era partidari d’aprofitar l’impuls inicial i dirigir l’acció 
en dos fronts. Durruti, escoltant els consells dels militars, esperava l’arribada de més forces i 
suministraments per plantejar un sol front contra la ciutat, de gran valor estratègic. La mo-
ratòria permeté organitzar eficaçment la defensa de la ciutat, que ja no pogué ser atacada. 
Després, el gruix de la columna fou sacrificat a Madrid durant el mes de novembre. Alberola 
fou conseller d’Instrucció al Consejo de Defensa de Aragón.
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alment a cada poble com a mínim hi ha una dotzena de “franquitos”. Quaranta 
anys marquen molt! A tots el partits tothom aspira a poder fer com ell: manar i 
escombrar l’oposició. És un fet difícil de superar.

FV —No es donava abans això?
JC —No. A casa sempre he sentit parlar de dictadures, de la del 23, de les 

persecucions, de les lluites i vagues per les vuit hores, etc. Jo he viscut sempre 
la política, però eren períodes curts. La vida no és que fos millor ni pitjor, però 
era completament diferent. Si la República hagués durat més, no sé pas si la 
gent de bona fe que hi havia també s’hauria pervertit, però amb un règim de 
llibertat, on les eleccions es guanyen personalment i un es veu obligat a donar 
explicacions a aquells qui el voten, no és pas que sigui un sistema més bo, 
però com que es marca des de més a la vora, és més difícil que un s’atreveixi 
a fer les coses malament. En un règim així, si un tio fot trampa, ha de ser molt 
intel·ligent perquè no es descobreixi, i llavors potser ja s’ho mereix, si és més 
trempat que els altres. 

Abans, quan més d’esquerres eren les persones, generalment eren més hon-
rats, i la gent de dretes no anaven tampoc per fotre’s els calés a la butxaca. 
Fins i tot quan la guerra. Tant els requetès com els falangistes34 quan estaven 
lluitant a codo a Belchite poc aspiraven que després els donessin una plaça de 
buró. La història va ser quan va acabar la guerra, que van inventar el excomba-
tiente, el excautivo, l’excollons per tenir llavors llicències d’importació. A la zona 
de la República, quan es van aixecar els militars, el poder va quedar al carrer. 
Van llicenciar els soldats, no va quedar ni força pública ni res, era com el Camp 
d’Agramant35. Hi va haver moltes coses que no s’haurien d’haver fet, assassinats, 

34  El bàndol nacionalista, sota la direcció militar i política de Franco, aplegava forces de 
procedència diversa: monàrquics, enquadrats en l’exèrcit i representats per generals com Kin-
delán, Varela i Aranda, falangistes procedents de l’organització filofeixista creada per José 
Antonio Primo de Ribera i per Onésimo Redondo (Falange Española y de las JONS), requetés, 
ultraconservadors catòlics que provenien del moviment carlí del segle XIX i el legionaris 
comandats per Millán Astray. També van ser importants les aportacions estrangeres: tropes 
colonials de regulares formades per marroquins, batallons feixistes, camises negres, enviats 
per Mussolini i la molt efectiva Legió Còndor, la unitat aèria procedent de l’Alemanya nazi.

35  Agramant és un personatge de l’Orland furiós d’Ariost. General de l’exèrcit musulmà que 
assetjava París en època de Carlemany. Segons aquest poema èpic, l’emperador franc es retirà 
amb els seus guerrers a la catedral per demanar a Déu que els deslliurés de la invasió. Sant 
Miquel, patró de França, va intercedir a favor dels seus protegits i rebé l’encàrrec de baixar a 
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portar la gent a la carretera, capellans… És evident que va passar, però també 
és molt cert: quants a cada poble van fer-ho? Van ser una minoria, els incontro-
lats. No vull pas treure la responsabilitat del fet que ens vam deixar imposar 
això. Però eren una minoria, perquè si aquí, a Catalunya, cada tio d’esquerres 
hagués hagut de matar un de dretes, s’haurien d’haver mort entre ells, perquè 
ja se’ls haurien acabat aviat. Quan van venir els nacionals, la repressió, que va 
ser horrible, despietada i estúpida, van ser també uns quants a cada poble que 
ho van anar promocionant. En canvi, hi va haver molta gent que va sortir molt 
perjudicada per la Revolució i que poc van fer res. I això tant és a la zona d’aquí 
com a la d’allà. Els tios que van fer les coses mal fetes van ser una minoria tant 
dels uns com dels altres. Sense voler treure la responsabilitat col·lectiva del 
que va passar. Ara, els responsables de debò i culpables van ser els que es van 
aixecar el dia divuit de juliol. I això és així, tant si es vol com si no. No es pot 
esborrar el que va passar. De totes les coses que han passat al nostre país, si 
s’apunten coses bones a aquells insurrectes, també se’ls han d’apuntar totes les 
dolentes, i les dolentes superen amb escreix les altres. I respecte a l’ETA, jo he 
dit sempre, ho dic i ho mantinc que, al meu entendre, en una societat quan hi ha 
la necessària llibertat ni la més petita violència està justificada. I si això és veri-
tat, a la inversa què? Si no hi ha llibertat, què hem de fer?. Al que no hi ha dret 
és a fer qualsevol cosa, però sí hi ha dret a fer moltes coses. No siguem cínics, 
perquè aquí la gent de dretes hagués estat ben contenta si algú hagués cardat 
un petard a l’Stalin. Jo no vull saber res de l’Stalin ni de cap d’aquests perquè 
no vull cap dictadura, però és francament decebedor que amb l’experiència que 
hem tingut en aquest segle entre en Salazar, en Franco, en Hitler, en Mussolini, 
l’Stalin, en Ceausescu i tota aquesta gent del culte a la personalitat, cony! Que 
encara ara tornem altra vegada al caudillisme, al jefe de filas, buscant altres tios 
com aquests, quan la democràcia és un home, un vot i tots som iguals... Perquè 
hem de buscar un tio que només sigui un nom? 

la Terra i cercar la Discòrdia, a qui va ordenar que s’escampés entre l’enemic i sembrés la divi-
sió entre els seus caps. La confusió i el desordre que es produí es descriuen en el cant XXVII 
de l’Orland. D’aquí ve que quan el lloc on regna el desordre es digui que s’ha convertit en un 
“Camp d’Agramant”.
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Importància de la instrucció pública

Una de les coses més importants que s’hauria de fer en la societat actual 
és instruir la gent que han d’anar a votar per tal que tinguessin algunes no-
cions elementals i poguessin distingir què és una monarquia, les classes de 
monarquia, una república, les classes de repúbliques, un sistema electoral, els 
diferents sistemes electorals, és a dir, una educació cívica a fi i efecte que, quan 
anessin a votar, ho fessin pel seu coneixement i no pas, com avui en dia, influïts 
pels demés. Així s’evitaria la ignorància política que avui en dia és francament 
desorbitada en aquest país. Seria com estudiar el codi de circulació, que no és 
perfecte, però està força bé: quan et diuen que té preferència qui circula per la 
dreta, és una norma vàlida, però on comença i on acaba? Si entres en una cruïlla 
a deu per hora i et ve un per la dreta a cent vint, et pot cardar una trompada, i a 
fer punyetes. Tot i que podria ser possible que fos més responsable aquell que 
ha entrat per l’esquerra, seria una injustícia, però la norma resol el problema. I 
l’altra que diu que en cas de topada qui ve per darrera és qui té la culpa. Però i si 
el de davant frena expressament? (Benentès que si poguessis demostrar-ne la 
intencionalitat, ja no valdria la norma) Davant la justícia, responsable és qui ar-
riba per darrere perquè la llei li carrega el mort, però moralment l’accident l’ha 
provocat el primer. Vull dir que hi ha lleis i normes que les has d’acceptar tot 
i que siguin una injustícia. Sobretot aquella referent a la ignorància de la llei. 
Estic d’acord que les lleis han d’afectar tothom per igual, però és una injustícia 
en el cas que se’n pogués demostrar la ignorància. Per a mi hi ha una cosa que 
va a missa: quan no hi ha intenció, no hi ha culpa. Sobre aquesta qüestió, amb el 
meu amic Arrei no ens posem d’acord: ell diu que sí i jo dic que no.

F.V.- I la diferència entre culpa i responsabilitat?
J.C.- No, aquestes sí són fàcils de distingir. Si ets culpable, també ets respon-

sable, però tot i no ser culpable, pots ser responsable. Això no té pas discussió. 
L’assumpte és que quan no hi ha intenció, no hi ha culpa. Jo, en termes morals, 
ho veig claríssim. Imaginem-nos una cosa que pot semblar ben ximple: Déu, 
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que et passi comptes perquè vas anar amb una dona i la sodomitzares. Si no 
sabies que això no es pot fer, poc et pot pas castigar, Déu nostre senyor. Si tu 
no saps que no pots fer-ho, com poden castigar-te? Parlo sobre temes morals, 
perquè ja hem dit que sobre els legals, a la pràctica, ha de ser així. El que vull 
dir és que cap sistema és perfecte, perquè nosaltres no ho som.

La República que vaig viure jo durà cinc anys. El 1932 ja es va insurreccionar 
Sanjurjo, el 1934 hi va haver la revolta d’Astúries i el 6 d’octubre a Barcelona36. 
És a dir, que no va tenir temps de fer res, la República. I sense temps, en una 
qüestió tan principal com és l’ensenyament, encara no han fet mai, sumant el 
temps de Franco i després, el que es va avançar en els cinc anys de la República. 
I si no és cert, que m’ho discuteixin, a veure.

FV —Són dades objectives37.

36  L’estiu de 1932 el general Sanjurjo se revoltava contra el govern de la República. En 
el manifest que anunciava l’acció considerava il·legítimes les Corts i el govern provisional 
que les convocà, però no pretenia destruir la República, segons la proclama, ni el sistema de 
lliure elecció de representants polítics. Els inductors amagats darrere el general eren polítics 
i militars monàrquics.

Durant el mes d’octubre de 1934 van esclatar moviments revolucionaris descoordinats i de 
diferent signe per tot el país. La causa era que el president de la República, Niceto Alcalà 
Zamora, permetia la formació del segon govern conservador (fruit de les eleccions del 19 
de novembre de 1933), presidit per Alejandro Lerroux i amb la inclusió, aquesta vegada, de 
tres ministres de la CEDA, partit monàrquic que assolia posicions ideològiques properes al 
feixisme. La majoria dretana utilitzava el seu poder parlamentari per desfer l’obra reformista i 
autonomista de la legislatura precedent realitzada per republicans i socialistes. El 5 d’octubre 
es convocaven vagues generals en moltes ciutats espanyoles. A Astúries triomfava breument 
una insurrecció revolucionària iniciada pels obrers de les conques mineres. Després de dues 
setmanes de lluita contra les tropes legionàries i mores, els miners foren reduïts i sotmesos a 
una repressió brutal que incloïa tortures, mutilacions, violacions i assassinats indiscriminats.
A Catalunya, el 6 d’octubre, el president Companys, en no poder controlar la conspiració se-
paratista de Josep Dencàs i Miquel Badia, conseller d’ordre públic i cap de la guàrdia urbana 
de Barcelona, respectivament, proclamà l’Estat català i la República Federal espanyola. La 
falta de suport popular i l’acció decidida del general Batet, màxima autoritat militar a Cata-
lunya, a favor de la legalitat vigent, van fer fracassar el pronunciament. La matinada del dia 
7, Companys s’entregava i el govern de la Generalitat era empresonat a l’espera de judici per 
rebel·lió. L’Estatut d’autonomia fou suspès indefinidament.

37  La República heretava un país amb un 30% d’analfabets. Durant el bienni republicà-
socialista el govern d’Azaña, amb Marcel.lí Domingo i, després, Fernando de los Rios al front 
del Ministeri d’Instrucció Pública, es van construir unes deu-mil escoles de les 27.000 que es 
calculaven necessàries per atendre el milió llarg de nens i nenes sense escolaritzar. Existien 
ja a Espanya unes 35.000 escoles, la immensa majoria rurals, que en una sola aula encabien 
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JC —Mira si era curiós. Evidentment, abans de la guerra els treballadors, 
sobretot els dels pobles, no podien fer el batxillerat ni anar a la universitat. 
A Barcelona era diferent, tenint-ho més a prop ja podia haver-hi més casos. 
Als pobles, els fills de treballadors amb més estudis que els primaris eren una 
ínfima minoria. En el meu cas, jo tenia la meua mare, que era aragonesa i cabe-
çuda,  i se li havia ficat al cap que els seus nois havien de tenir carrera. I encara 
ella no sabia ben bé què era això, perquè es pensava que anant a estudi ja es 
feia carrera, de tal manera que jo vaig començar el batxillerat als catorze anys, 
quan ja el podia haver acabat. Aleshores passava el següent: a la universitat, 
era molt curiós, d’entre els més bons estudiants, el noranta-cinc per cent d’ells 
només volien ser professors. No pensaven pas en fer camins, canals i ports, ni 
metges, ni advocats. No, la majoria volien ser professors. Això és veritat. Hi ha-
via un interès tan gran per la cultura, per l’ensenyament, que deien que era la 
mare dels ous. Els mestres de les escoles normals eren seleccionats cada any 
convocant un cert nombre de places per fer els estudis de mestre, de manera 
que qui entrava ja sabia que en acabar tindria plaça. Les oposicions no es feien 
al final, sinó al començament. Això, per a mi, seria una pràctica que estaria molt 
bé, perquè quan un acaba el batxillerat i fracassa en un examen de selecció, té 
temps de reciclar-se, però si quan ha acabat la carrera es veu que no serveix, 
què fot? Catalunya va ser el primer lloc d’Espanya on per entrar a la universitat 
s’exigia un examen d’ingrés. Enlloc més hi era, només a Barcelona. I feien un 
examen d’ingrés que era molt racional, perquè en feien un de comú i un altre 
per a ciències o per a lletres. També és cert que, tant pels programes com pels 
professors, al batxillerat hi havia dues bèsties negres: les matemàtiques i el 
llatí. I és que abans, d’aquestes dues assignatures, hi havia molt pocs que fossin 
bons professors. Per això, qui tenia bola a les matemàtiques feia lletres i qui 
tenia bola al llatí havia de fer ciències, que també era força una gaitada.

En arribar a l’examen d’ingrés, molt pocs sabien dividir amb decimals, i de 
faltes d’ortografia, a grapats. Per tant, els primers anys que es van fer aquests 
exàmens d’ingrés a la universitat, entrava un percentatge d’un deu per cent 
dels que es presentaven. Potser perquè arribaven molt mal preparats i perquè 
la majoria eren fills de famílies benestants que els posaven a estudiar per força. 

una mitjana de cinquanta alumnes. Es van habilitar les places necessàries de personal docent 
i el sou dels mestres s’incrementà un 15%. [Dades extretes de Gabriel Jackson: La República 
española y la guerra civil (1931-1939)]
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Una minoria eren fills de treballadors que servien per estudiar, i estudiaven. Per 
tant, que el resultat d’ingressos fos tan desastrós era força lògic. També l’exa-
men de català era molt racional i funcionava molt bé. Però feta la llei, feta la 
trampa: com que l’examen d’ingrés només s’exigia a Barcelona, molts es matri-
culaven a Saragossa o a València i quan acabaven el primer any demanaven el 
trasllat de matrícula; així es fumaven l’examen d’ingrés. 

Vull dir, a l’entorn de la cultura i de l’ensenyament, que un dia Pilar Rahola, 
quan va sortir com a diputada, va dir que volia anar a Madrid a fer pedagogia i 
em va agradar molt. Perquè per a mi la pedagogia és la palanca sobre el punt 
de recolzament que demanava Arquímedes per aixecar el món. La Rahola38 ha 
tingut un èxit personal formidable però, quina pedagogia ha fet? Què ha fet? 
D’altra banda, diuen que la caritat ben entesa comença per un mateix, potser 
valdria més que comencéssim a fer-la a casa nostra, la pedagogia. No cal pas 
anar a Madrid, aquí hi ha moltes coses per ensenyar. Fa poc que han fundat el 
Partit per a la Independència, jo no estaré mai en contra de la independència 
de ningú, però a casa nostra no ho sóc pas, d’independentista, ja que prefereixo 
molt més una república confederal que no pas la independència. Perquè recor-
do que en el temps de la guerra, quan lluitàvem contra el feixisme, poc ens pre-
guntàvem pas si érem anglesos, francesos o aragonesos. Tots lluitàvem contra 
el mateix. Prefereixo seguir estant a prop dels que vam lluitar contra el feixis-
me que no defensar la independència. La feina que haurien de fer els partits in-
dependentistes, en comptes de discutir tant amb els unionistes, és proposar-nos 
com seria el país si ells manessin. Que la Rahola, en Colom i els altres facin un 
projecte de constitució catalana. Com seria? Un alte cop llistes tancades? Els di-
putats de Barcelona es menjarien els de Girona, Lleida i Tarragona? Que diguin 
a veure com funcionaria la història. Llavors la gent podria decidir. Et dic que no 
sóc independentista, però quan sento en Fraga Iribarne, en Rodríguez Ibarra, 
en Bono o en Chaves, aleshores és quan m’alegraria que fóssim independents.

38  nota curta sobre trajectòria Rahola-Colom, crisi a ERC i fundació de l’efímer PI
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Records de guerra

Jo, gairebé, vaig aprendre primer a dir sindicat que pare i mare. A casa sem-
pre es va defensar la República, des de l’època de la dictadura de Primo de 
Rivera. Quan, de petit, vaig sentir les paraules “llibertat, igualtat i fraternitat” i 
vaig entendre el seu significat, vaig quedar emmetzinat. Anant amb el meu pare 
i els altres republicans vaig comprovar que tenien una qualitat humana que no 
us podeu pas ni imaginar. Molts d’ells eren analfabets, però també una cosa és 
certa: eren més anticlericals que no pas republicans. Em consta que els vells 
defensors de la República eren, sobretot, anticlericals. Perquè molts no sabien 
ni què carai era la República. No podien pas saber-ho. Després, entre el 31 i el 
36 sí que en van néixer, de republicans. I encara en queden. Perquè sense ser-
ho i sentir-ho, durant la Guerra Civil, com es podia aguantar tres anys anant de 
recules i de traïció en traïció, lluitant contra tot el món? Vaig passar el temps de 
la guerra lluitant a l’exèrcit de la República i parlo de la base, del soldat, no pas 
de Negrín i Prieto39, i molt menys de Carrillo. La gent que va estar a les milícies, 
voluntaris, lluitant contra els avions italians i alemanys, essent traïts per les de-
mocràcies europees40, vam aguantar tres anys anant cap enrere. Arribava la nit, 

39  Indalecio Prieto i Juan Negrín foren dirigents del PSOE que ocuparen els càrrecs de 
màxima responsabilitat (president i ministre de la guerra, respectivament) en el govern re-
publicà format el 1937, després de la dimissió de Largo Caballero arran dels fets de maig 
d’aquell any. La pressió sobre els dirigents socialistes feta pels comunistes espanyols proso-
viètics queda explicada més àmpliament en les notes 38 i 43 d’aquest estudi.

40  L’abandonament d’Espanya a mans del feixisme europeu per part de les democràcies 
occidentals es pot emmarcar en el seguit de febleses i condescendències dels governs de-
mocràtics davant de l’expansió dels nacionalismes totalitaris. Els conservadors anglesos, al 
poder en aquell temps, simpatitzaven amb els generals espanyols insurgents, no eren noves 
les bones relacions que mantenien part de les elits econòmiques, polítiques i militars amb 
el moviment feixista que s’estenia pel continent. A França, Leon Blum, cap del govern del 
Front Popular, de centreesquerra, acabà per negar ajut a la República espanyola per les pres-
sions angleses, per la por a la remilitarització alemanya i per les pressions de l’extrema dreta 



60

es feia un cop de mà per ocupar una posició i, mecagondéu!, l’endemà només 
veies que avions i avions, avions italians i alemanys. És molt emprenyador;  pel 
coratge i la fe esmerçats. Crec que si haguéssim tingut un avió menys que ells 
no hauríem pas perdut la guerra.

Em van destinar al front i em van fer caporal interí amb catorze tios i les 
guarnicions de sanitat de muntanya: tres cadiretes per als muls i una artola. 
Vam anar al front amb avió, i com que no teníem muls ni res, vam anar a la nit, 
amb tres dels meus, que eren uns pagesos de l’Aragó, amb els cabessals i vam 
agafar quatre muls dels estables del poble. Vam arribar al dipòsit militar, carre-
gàrem els bastes i ens en vam anar cap al front sense dir res. Pensàvem que si 
ens estàvem allà i venia una contraofensiva, ens donarien una canya de pescar 
i a fer punyetes.

El dia que vam arribar al front, el va trencar la cavalleria d’en Monasterio 
i va causar molts ferits. En el lloc de classificació del metge vam carregar els 
ferits en un katiuska per portar-los a l’hospital d’Alfambra i retornàrem amb 
material sanitari al front. Allà, entre la palla, vaig veure el meu primer ferit de la 
guerra, després en vaig veure moltíssims més, però mai una ferida tan horrorosa 
com aquella. Li va caure una granada de morter a la cuixa, la tenia com quan 
poses una botifarra a la paella i esclata. El tio s’estava dessagnant, jo li aguan-
tava el cap i, saps que deia ell? “No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán”… 
Qui ho va parir, oi? Això, et penses que ho he recordat poques vegades? 

FV—S’hi va quedar?
JC —Gairebé segur. Amb aquella ferida que tenia i la sang que havia per-

dut, era gairebé impossible que se salvés. L’única cosa que deia era això: “no 
pasarán”. Per això aquests pocasoltes d’en Borrell, en González, en Barrionuevo 
em tenen desesperat.

Quan estàvem en un poble que li deien Castelldecabra, a la província de 
Terol, venia l’aviació a bombardejar-nos. Un dia anàvem amb una llitera a bus-
car ferits i quan van venir els avions se’ns va acudir de ficar-nos a sota. Érem 
dos, un apretava l’altre per tenir més cos tapat per la llitera. Aquell mateix dia 
l’aviació va fer una altra passada. Vam veure una balma collonuda, ens hi vam 

d’Action Française, que veien en l’expansió del feixisme l’exemple a seguir. Roosevelt als EUA 
mantingué una neutralitat oficial que perjudicà l’arribada de subministraments a les tropes 
lleials. Els rebels van poder gaudir, des del primer moment, de combustible a crèdit de les 
grans companyies nordamericanes, que desviaven cap als seus ports les comandes de proveï-
ment del govern legítim.  
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ficar i mentre passaven els avions estàvem més tranquils que l’hòstia. Ja podien 
venir, anàvem calculant la dificultat que una bomba arribés a afectar aquell cau. 
Quan van haver passat, agafàrem la llitera i vam veure que al cim de la balma 
havia un dipòsit d’obusos d’artilleria. T’asseguro que vam quedar blancs com el 
paper de fumar; la tranquil·litat que teníem allà sota i tot aquell material al cim, 
si arriba a caure una bomba, Sant Pere hauria d’haver comptat: desapareguts 
= 2. 

Hi havia dies que tenies molta por a l’aviació, i altres dies no. Ser un heroi 
o ser un covard no són coses que un pugui triar, per això estic contra la pena 
de mort fins i tot en cas de guerra. Puc entendre que si ets un oficial o un sol-
dat i estàs resistint en una trinxera i veus que un tio llença el fusell i es carda 
a córrer, li clavis un tret i el matis, perquè el pànic es pot escampar fàcilment. 
Però quan ja s’ha acabat l’acció, que després es reuneixin i li facin un consell de 
guerra a algú i l’afusellin perquè ha estat un covard, per això no hi passo.

Quan em van incorporar a la mili després de la guerra, vaig conèixer molts 
que havien format part de les brigades de la CNT en els fronts d’Alacant i de 
Catalunya. No hi havia ningú que en parlés malament. És més, quan algú queia 
ferit o malalt, un cop recuperat, havia d’anar al SIM per tornar a ser destinat a 
una unitat militar. Doncs bé, molts se’n tornaven al front amb la seva brigada. En 
canvi, això era estrany que passés a les brigades comunistes, sobretot en les de 
Lister i el Campesino. Jo això no ho he pas vist, però ho dono per cert: després 
d’alguna retirada aquests comandants havien fet el que deien una quinta, els 
feien formar en triaven un de cada cinc i davant de tots els “pelaven”. Jo no ho 
he pas vist, però m’ho han explicat al front gent que ho va veure fer després 
d’alguna desbandada, el que deien jaquetejar.

L’Exèrcit Popular de la República va importar de Rússia la figura del comis-
sari polític41, per a mi això va ser un fracàs com una casa de pagès. Era decebe-

41  El suport militar soviètic a la República espanyola fou l’únic suport efectiu que rebé el 
govern legítim, Mèxic ho feu amb millor voluntat, però menys possibilitats. Stalin no prestava 
ajut de forma incondicional. És prou sabut que es va fer pagar per endavant amb les reserves 
d’or del Banc d’Espanya valorades en 578.000.000 de dòlars de l’època, segons l’historiador 
nordamericà G. Jackson. Els comunistes espanyols foren els màxims beneficiats pel decret de 
creació de l’Exèrcit Popular de la República, que havia de refondre les milícies formades per 
sindicats i partits d’esquerra a partir del 19 de juliol. Les milícies van substituir la paràlisi i 
inoperància del Govern davant l’aixecament feixista. Sorgides de la voluntat popular, atura-
ren el cop d’estat a les principals ciutats del país, però no es mostraren gaire eficaces quan 
l’enfrontament esdevingué guerra oberta. La falta d’una disciplina autoritària, volguda 
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dor, quan vam fer la retirada d’Alfambra, veure que arribava el comissari polític 
i cridava sis o set tios del “pa amb suc” [PSUC], els comunistes, per tenir una 
reunió secreta. Més antifeixistes que érem nosaltres, vols dir que podien ser-ho 
ells? No van donar cap bon resultat, els comissaris polítics.

FV —Van ajudar a dividir la gent.
JC —Sí, emprenyava molt. Altra cosa molt important per saber què va ser la 

República fou la creació dels milicians de la cultura quan encara no s’havien 
consolidat les posicions del front d’Aragó. Tot i estar en plena guerra, quan hi 
havia un moment de calma un de nosaltres es dedicava a ensenyar a llegir i a 
escriure els combatents que no en sabien. Fixa-t’hi el que hauria pogut ser si 
no haguéssim perdut la guerra. Però, per desgràcia, com que només vam fer que 
anar de recules, teníem poc temps per treballar. Vam anar sempre de retirada 
en retirada, però tot i així hi havia aquella voluntat de procurar que ningú es 
quedés sense saber llegir i escriure. 

inicialment per fomentar l’esperit revolucionari sobretot entre les columnes anarquistes, i 
l’escassíssima formació militar tant de les tropes com dels representants que exercien les 
funcions d’oficialitat, van aconsellar el Govern a promoure la concentració dels combatents 
en un exèrcit estructurat de manera clàssica a partir de febrer de 1937. La política comunista, 
aleshores, se centrà en controlar aquest exèrcit a través dels comissaris polítics, els quals 
aprofitaven la situació per fer proselitisme i, fins i tot, pressió sobre els soldats per tal que 
s’afiliessin a la seva organització. El PCE passà de tenir uns 25.000 afiliats el juliol de 1936 
a 250.000 el març de 1937. A això contribuí definitivament que l’URSS fos l’única potència 
que enviava regularment armes a la República, i que aquestes arribaven preferentment a les 
unitats comandades per comunistes. Però el paper més negatiu dels comissaris polítics i de 
la premsa stalinista a Espanya va ser la campanya orquestrada contra les altres forces de 
l’esquerra revolucionària: la CNT-FAI i especialment el POUM foren denigrats i calumniats 
en un intent de monopolitzar (amb el suport d’un sector del PSOE) el poder polític i militar, i 
acabar amb una revolució que no dominaven. Els enfrontaments de maig de 1937 a Barcelo-
na i altres localitats significà un cop de força contra la revolució i un enduriment de la línia 
prosoviètica en el bàndol republicà. El cap del govern, Largo Caballero, socialista proper als 
comunistes, va dimitir per no cedir a les pretensions d’aquests últims d’il·legalitzar el POUM, 
partit marxista no stalinista. El govern d’Indalecio Prieto acceptà la maniobra el juny de 1937; 
a continuació es desfermà una autèntica cacera de poumistes per part del PCE i del PSUC, que 
culminà amb l’assassinat del seu màxim dirigent, Andreu Nin. La CNT, afeblida i indecisa en 
els moments culminants, seguidora en principi de la línia de Largo, acabà per veure destruïda 
la seva obra revolucionària. El Govern abolí el mes d’agost el Consejo de Defensa de Aragón, 
les tropes d’Enrique Lister s’ocuparen de forçar la dissolució dels comitès locals i de perse-
guir el màxims responsables sense cap mirament. L’unitarisme dels prosoviètics no solament 
malbaratava l’esperit popular i revolucionari que havia aturat inicialment el feixisme, sinó 
que s’afanyava a destruir i difamar l’obra col·lectivitzadora sorgida del propi poble, que havia 
sorgit sense la direcció d’elits professionals de la revolució al servei d’interessos estrangers.

quedés sense saber llegir i escriure. 
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FV —Fins i tot es va crear un servei de biblioteques ambulants per als fronts. 
Els Bibliobús.

JC — Això és cert. Encara funcionàvem amb milícies que la gent es va pro-
curar el sistema d’ensenyar a llegir i a escriure en els mateixos fronts. Per això 
m’emprenyo quan hi penso. Estic convençut que si no hagués estat per l’aixeca-
ment militar del 36, el nostre país, sobretot Catalunya, seríem el país més avan-
çat del món. L’ambient que va haver-hi entre el 31 i el 36, no ha existit enlloc 
del món. Com a exemple de la resistència aferrissada per la defensa d’allò que 
teníem, vaig viure una operació entre la caiguda de Terol i la batalla d’Alfam-
bra. Estava a Sanitat de Muntanya amb els muls, en una posició que en deien 
Pata Gallina a la Sierra Palomera. Dominava tota la vall on eren els feixistes: 
Villarquemado, Silla, Cingra. Aquest darrer poble era una posició molt important 
que dominava una carretera des d’on es podia haver pres Saragossa. Un dia vam 
muntar una ofensiva: al matí entre els guàrdies d’assalt i altres forces es va 
entrar a Cingra. Vam fer el més difícil. Després, durant dos dies van venir a bom-
bardejar contínuament Cingra els avions italians i alemanys. Dels nostres, no 
en vam veure cap. Hi havia molt sabotatge a l’exèrcit de la República entre els 
militars i els polítics. En el front d’Aragó, si només haguessin enviat tres tancs 
d’aquells que tenien els comunistes amb l’ajuda de Rússia, s’hauria arribat no a 
Saragossa, sinó a Irún. Poden dir el que vulguin, però la República va aguantar 
tres anys anant de derrota en derrota. Si s’hagués pogut cardar dues hòsties als 
nacionals, una del dret i una altra del revés, s’hauria acabat tot com un bolado.

Hi havia molta gent que es passava d’un bàndol a l’altre. Passar-se del que 
perd al que guanya no té cap mèrit, però dels que guanyaven passar-se als 
que perdíem… El dia abans d’acabar-se la guerra encara es passava un coronel 
al nostre cantó. Va ser un error tàctic de la República acceptar la lluita entre 
dos exèrcits. Si s’hagués organitzat la lluita en forma de guerrilles, poc hagués 
guanyat la guerra en Franco. La prova és que hi va haver guerrilles fins l’any 63 
a tota Espanya. A la Solidaritat Obrera42, escrivia un tio que es deia Gonçalo de 

42  Publicació anarcosindicalista fundada com a setmanari l’any 1907. Esdevingué l’òrgan 
de divulgació de la CNT l’any 1910. D’edició diària des de 1916 fins 1936 i eventual en els 
períodes d’il·legalitat.
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Reparaz43, posava els mapes i discutia els plans militars amb molt bona visió. 
Una de les coses que comentava era aquesta: haver acceptat la lluita entre 
exèrcits. I una altra era que quan avançaven els feixistes, l’exèrcit republicà 
obligava la gent a evacuar els pobles -certament alguns ja ho feien per pròpia 
iniciativa- i van cardar problemes molt grossos a la rereguarda. Si hagués mar-
xat solament qui volia, molts s’haurien quedat a casa seva. 

Si la guerra s’hagués plantejat en forma de guerrilles, estic segur que no 
ens l’haurien pas guanyada. D’idealistes n’hi havia molts més en aquesta zona 
que no pas allà. No vull pas discutir sobre els requetés i els falangistes, que 
també lluitaven per les seves idees, però per cadascun d’ells aquí n’hi havia deu 
que sentien per què lluitaven. 

FV —Va costar molt convèncer els anarquistes d’ingressar a l’Exèrcit Popular 
i abandonar les milícies.

JC —Sí, és cert. És un assumpte força complex. Per a mi van fer molt més mal 
els comunistes que no pas els anarquistes. Quan els fets de maig de 1937,44 po-
dien haver baixat a Barcelona algunes unitats anarquistes del front, i en canvi 

43  Gonçalo de Reparaz Rodrigues (Porto, Portugal 1860, Mèxic 1939). Escriptor i geògraf 
anarquista, portuguès d’origen basc. Comissionat pel Govern espanyol, realitzà exploracions a 
Guinea, el Sàhara i el Marroc fins que fou cessat el 1913 per oposar-se a la penetració militar 
i religiosa. Escrigué uns trenta llibres de temes geogràfics, històrics i polítics; col·laborà en 
diverses publicacions periòdiques, però on va tenir més llibertat per expressar-se fou a la 
premsa anarquista com CNT i Solidaridad Obrera. (La constitución natural de España y las de 
papel, 1928).

44  El 3 de maig el cap de la policia del govern de la Generalitat, el dirigent del PSUC E. 
Rodriguez Salas, va enviar els seus homes a ocupar l’edifici de la Telefònica a Barcelona. Els 
serveis estaven controlats per la CNT, que havia decomissat del servei a l’inici de la guerra. 
Era una posició estratègica per al control de les telecomunicacions. Aquesta acció feu es-
clatar les tensions acumulades mesos enrere entre les diverses formacions revolucionàries: 
anarquistes i poumistes d’una banda, i comunistes prosoviètics de l’altra. El govern de Com-
panys començava a recolzar-se en els comunistes del PSUC per defugir la influència cenetista. 
Ambdós bàndols emprengueren una onada d’atacs mutus. El dia 6 de maig, el Govern estatal, 
establert a València, envià uns cinc mil guàrdies d’assalt per restablir l’ordre. A continuació 
es decretà la immediata submissió a la disciplina militar de les milícies que encara actuaven 
en els fronts al marge de l’exèrcit regular. Durant uns mesos van durar les repressions dels 
comunistes, que volien netejar Barcelona de dirigents antiestalinistes, com fou el cas d’Andreu 
Nin, secretari general del POUM. S’iniciava així la liquidació de les col·lectivitzacions socials a 
Catalunya i Aragó, sindicalistes llibertaris i marxistes revolucionaris perdien la seva principal 
font d’entusiasme. Vencia la postura de socialistes, republicans i comunistes, que es consoli-
daven en els òrgans de poder: primer, guanyar la guerra, després... ja es veuria.
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van anar aguantant, aguantant les maniobres dels comunistes a la rereguarda 
i als fronts fins al final, com el nostre parent que va haver de cardar al camp 
perquè a última hora ja el volien pringar45.

Els comunistes eren l’únic partit que pensava, ja en acabar-se la guerra, 
portar el control de la resistència. La invasió de la Vall d’Aran, va fer-la el Partit 
Comunista tot sol, per què? Perquè pensaven que en entrar ells per aquest pas 
es revoltaria tothom i ells quedarien com en Fidel Castro, es farien els amos de 
tot. La van cagar.

FV —Sí, perquè aquí, de comunistes de partit, no n’hi ha hagut mai pas tants 
com s’ha volgut fer creure fins i tot per la propaganda franquista. Quan s’ha 
pogut votar, s’ha demostrat.

JC —I encara no entenc com hi ha tants votants del “pa amb suc” [PSUC]. I hi 
són força addictes. Com el teu avi46. No entenc com els comunistes s’han deixat 
enredar pel partit com uns xinos. Estaven lluitant aquí mentre Stalin pactava 
amb Hitler l’any 38. El que van fer amb en Nin i amb els de la CNT… Ara, et diré 
una cosa, els del POUM també haurien estat capaços de fer-ho amb els altres. 
Els revolucionaris que seguien el model rus predicaven la teoria del terror: 
la manera de guanyar una revolució és aplicar el terror, acollonir tothom per 
poder triomfar. En això, els anarquistes no hi entren ni hi van entrar mai, però 
els comunistes sí. Van triomfar a Rússia perquè es van carregar els menxevics i 

45  Entre les accions que els comunistes van portar a terme, arran de l’ofensiva contrarevo-
lucionària de maig de 1937 en el bàndol republicà, ocupà un lloc preferent el desmantella-
ment dels col·lectius llibertaris, que eren coordinats pel Consejo de Defensa de Aragón, Navarra 
y la Rioja.  José Alberola, delegat de Cultura del Consell format pels anarquistes, fou detingut 
pels soldats d’Enrique Lister (veure nota núm. 38). Quan era conduït pels carrers de Lleida, va 
saltar de l’automòbil en plena rambla de la capital del Segrià. L’exemple d’altres casos sem-
blants fa deduir que la fugida el va estalviar de morir en una txeca stalinista.

46  Mateo Hernández Serrano (Añover de Tajo, Toledo 1915, Madrid 1982), militant d’UGT 
durant la República, ingressà després del pronunciament en el cos de la Guardia de Asalto i en 
el PCE. Denunciat, juntament amb altres companys, per l’oficial que els comandava, fou jutjat 
en consell de guerra i condemnat a mort. Durant quatre anys es mantingué a l’espera del seu 
torn a les sacas nocturnes. Més tard commutaren la pena capital per trenta anys. Participà en 
les brigades de presos que construïren el mausoleu del Valle de los Caídos per poder redimir 
condemna. Sortí de la presó arran de l’indult de 1952.
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els anarquistes; els bolxevics eren una minoria47. Aquí ja ho estaven preparant. 
A Catalunya, la gent que es va acostar a les files del “pa amb suc” van ser gent 
que havien votat les dretes el dia 16 de febrer48. El Partit Socialista Unificat de 
Catalunya va néixer després del 19 de juliol i com que ells eren els únics que 
es preocupaven pel que passaria després, ja es van preparar reclutant gent. Els 
altres partits poc es van preocupar de buscar més afiliats, només van fer-ho ells. 
Ni la CNT, ni l’Esquerra, ni cap partit republicà es va cuidar de captar més ad-
dictes. Els comunistes foren els únics, en Jesús Hernández, l’Uribe, en José Díaz, 
president del Partit Comunista, que no eren res, es van inflar només perquè 
Rússia enviava armes, pagant per endavant. Els russos ens van enviar armes 
només per resistir. Quan estava a punt de caure Madrid, van enviar quatre xatos, 

47  La revolució russa s’inicià el febrer de 1917 amb el suport popular, inicialment guiada 
per un govern provisional liberaldemòcrata i la col·laboració dels socialistes moderats. Dins 
del Partit Socialista Rus, l’ala més radical, la dels bolxevics, encapçalada per Lenin, promogué 
una revolució més radical seguint les tesis de Marx, i implantant una dictadura igualitarista. 
Alguns socialistes moderats i molts anarquistes (el mateix Kropotkin) recolzaren la revolució 
radical, però els bolxevics els van anar depurant progressivament al llarg de la guerra civil 
(1918-1920) que seguí al cop contra el govern burgés. Després li arribaria el torn als trotskites 
i a molts dels revolucionaris de primera hora en temps de Stalin.

48  El Partit Comunista d’Espanya s’havia fundat l’any 1922 com a escissió dels marxistes 
radicals del PSOE, decidits a adherir-se a la Internacional Comunista (Komintern). El Partit 
Socialista quedava bipolaritzat entre els reformistes d’Indalecio Prieto, favorables a un rè-
gim burgès generós amb els obrers, i els més radicals guiats per Largo Caballero, apodat en 
temps republicans com el “Lenin espanyol”. El PCE no va ser mai, abans de la guerra, un partit 
important. Obtingué un sol diputat a les eleccions de 1933. A falta d’un partit comunista fort, 
fou Largo Caballero l’encarregat de difondre el pensament polític del marxisme-leninisme 
a Espanya, “s’havia inclinat cada vegada més vers l’esquerra des de 1933, a la presó llegí 
Marx a fons per primer cop, en companyia de joves intel·lectuals que es planyien del seu 
propi origen burgès, i que l’idolatraven doblement com a autèntic proletari i com a successor 
espiritual de “l’Avi”, el també proletari auster i honrat Pablo Iglesias” (G. Jackson). La política 
contrarevolucionària que va anar imposant Largo Caballero a l’Espanya republicana a partir 
de setembre de 1936 estava influïda per les consignes d’unitat i ordre que arribaven des de 
Moscou, i pel desig dels comunistes d’atreure’s les classes mitjanes, temoroses de les expro-
piacions anarquistes, i a l’espera de constituir la classe dirigent del futur. Finalment, el propi 
Largo Caballero fou víctima de les maquinacions stalinistes; es veié forçat a dimitir el mes 
de maig de 1937. Es formà, llavors, un govern amb els socialistes “burgesos” presidit per Juan 
Negrín i amb Indalecio Prieto com a ministre de Guerra. Prieto tampoc resistí les atzagaiades 
dels comunistes, decidits a dominar tot l’aparell de guerra republicà, i dimití el maig de 1938 
després d’una intensa campanya de desprestigi. La pressió comunista ja havia portat a la 
il·legalització i persecució del POUM, però en canvi no va aconseguir l’anhelada fusió entre 
PSOE i PCE.
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amb què van aturar les ofensives. Prou ajuda perquè no caigués. Al final Madrid 
es va entregar per la traïció del final de la guerra. I ja en tenien, de material bo. 
Aquelles metralladores “Màxim”, a Terol ens van anar molt bé, i aquells cami-
ons “Katiuska” preparats per anar pel gel. Ja en van enviar, de material bo. Però 
també van arribar una quantitat d’espingardes... Hòstia tu! Fusells de quan van 
prendre el Palau d’Hivern.

Fins al final de la guerra no la donàvem per perduda. Jo tampoc, però és 
que no veia com guanyar-la, que no és pas ben bé el mateix encara que s’hi as-
sembli molt. Però en Franco, a més a més de la gran putada que ens va fotre al 
començament, al final també ens va estafar. Feia temps que tant a les trinxeres 
com des dels avions, a la rereguarda, llençaven octavetes que deien una cosa 
ben clara: qui no hagués mort ningú ni robat, no li passaria pas res. Sí, sí, creu-
t’ho. Quan a Madrid van anar a pactar amb Casado, amb l’oposició dels comu-
nistes, ja havien quedat entesos que l’entrega de la zona republicana a Franco 
es faria de mica en mica, i que tothom que es volgués evacuar cap a Amèrica 
en vaixell podria marxar. I tot plegat, perquè el dia vint-i-cinc de març s’havia 
d’entregar l’esquadrilla dels xatos (aviació republicana) a la zona nacional i els 
aviadors no hi van voler anar, l’endemà sense dir res els franquistes van iniciar 
la darrera ofensiva i tot es va desfer com un bolado. Si llavors s’hagués fet el que 
proposava Cipriano Mera49, amb el camp que teníem...

49 L’exèrcit de l’est s’havia ensorrat després de la Batalla de l’Ebre, Barcelona queia a mans 
feixistes el 26 de gener i el 9 de febrer ja havien ocupat tot Catalunya. La defensa de Madrid, 
símbol de la lluita antifeixista a Europa, encara persistiria gairebé dos mesos, tot i la dubto-
sa eficàcia militar d’aquesta estratègia quan l’exèrcit republicà estava en franca retirada. En 
aquells dies, Cipriano Mera, un treballador de la construcció, anarcosindicalista, comandava 
el IV cos de l’exèrcit del centre, tasca que desenvolupà amb la màxima eficiència fins al final 
de la guerra. A les seves memòries trobem la transcripció d’una conversa mantinguda amb 
el coronel Casado, cap de les tropes que mantenien les posicions a la capital de l’Estat, en la 
qual Mera exposava les diferents alternatives a la situació desesperada que vivien aleshores: 
“(...) la situación tiene poco de halagüeña para nosotros. Por eso creo que deberíamos adelantar-
nos a los planes del enemigo, concentrando todas nuestras reservas en una zona determinada, tal 
vez en la parte sur, hacia Extremadura, para atacar y ver si la población de aquellos pueblos se 
junta a nuestras tropas; si aguardamos nos veremos cercados y tendremos que luchar por donde 
al adversario se le antoje. En el caso de que esta penetración fuera favorable habría que preparar 
desde ahora el rompimiento de otros frentes para pasar del ejército organizado a la creación de 
grandes guerrillas.” La qüestió era mantenir el país en peu de guerra fins a l’inici de l’imminent 
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conflicte europeu, que esclatà al setembre. La tàctica seguida fou la de propiciar un replega-
ment des de Madrid fins a Cartagena per permetre una evacuació ordenada de soldats i civils, 
alhora que Madrid s’entregava pacíficament a l’exèrcit de Franco. Això provocà una insurrecció 
dels comunistes en considerar-lo una traïció entre militars d’ambdós bàndols; després la dura 
repressió feixista va donar-los part de raó, ja que no tingué lloc la “paz honrosa” que prome-
teren els vencedors.
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Trenta-cinc hores o solidaritat de classe

Trenta-cinc hores. Perquè trenta-cinc? És condició indispensable, per resol-
dre el problema, un plantejament adequat. Escriuen rius de tinta sobre l’atur i 
és un exemple de mal plantejament i, per tant, de difícil solució. El capitalisme, 
per definició matemàtica, és preu de venda menys preu de cost igual a benefici, 
amb tendència a l’infinit. Per tant el capitalisme l’única cosa que busca són be-
neficis, i com més millor. El burgès, l’empresari que busca el màxim rendiment, 
solament necessita el mínim de treballadors per tenir el màxim de benefici. És 
capficar-se en què l’aigua vagi del mar a la muntanya pretendre que aquest sis-
tema acabi amb l’atur. A més, si afegim els avenços tecnològics actuals, buscar i 
parlar de la plena ocupació és una utopia. Ara bé, el problema s’ha de plantejar 
de manera diferent. Com s’ha de mantenir la gent sense feina? Aquí sí que es 
poden trobar molts pal·liatius o cataplasmes, i fins i tot una solució efectiva i 
real. Perquè això, al capitalisme, li pot interessar. No pas per la bona fe dels seus 
rectors, sinó per conveniència, per una raó ben simple: si no es resol la qüestió 
dels aturats, els hi poden cremar la barraca. 

Una solució a l’atur, que podria ser efectiva, és la implantació d’un nou im-
post que podríem dir de la solidaritat: tothom que cobra d’una empresa pública 
com d’una privada, hauria de pagar l’equivalent al tant per cent d’aturats que hi 
hagués en el país. És a dir, en un país on hi hagués el vint per cent d’aturats, cada 
quatre assalariats en podrien mantenir un d’aturat. Tenint en compte que no hi 
ha cap treball que sigui denigrant, tothom hauria de tenir una feina o bé un sub-
sidi equivalent al salari mínim suficient.  Per tant, tothom tindria dret al subsidi 
sempre que no rebutgés les feines que se li oferissin. I com que dic que no hi 
ha cap treball indigne, el treballador solament podria refusar-lo si un tribunal 
mèdic dictaminés que no el podia realitzar. I si aquesta persona no ho acceptés, 
doncs mira, s’ha acabat el bròquil. Com que tothom hauria de contribuir amb el 
seu salari, ens convertiríem en vigilants per tal que ningú no fes trampes. Llavors 
hauria d’existir a cada comarca o a cada partit judicial o a cada cabildo una jun-
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ta formada pels representants dels amos, de l’Administració i dels sindicats que 
decidís sobre la concessió i durada dels subsidis en funció d’aquestes premisses.

El treball únicament es pot repartir quan aquest el realitzi una màquina i 
el treballador sigui un simple vigilant. Per exemple: una màquina que per un 
cantó li posen trossos de fusta i al final surten els escuradents. En casos com 
aquest, si es redueix la jornada de treball, com que molta feina la fa la màquina 
i només es tracta de vigilar, es podria repartir el treball. Però molts dels que 
parlen de dividir el treball no saben, en realitat, què és una empresa. El soci-
alisme, que no busca el màxim benefici, sí que podria repartir el treball. Si hi 
hagués un camió amb deu mil totxos, que s’hagués de descarregar agafant deu 
mil persones, a un totxo cadascú, ja hauríem donat feina a deu mil. Ara bé, el 
capitalisme, que per definició no pot assegurar la feina a ningú, no aconseguirà 
mai la plena ocupació. Això per a mi és evident. Com es pot repartir la tasca d’un 
cap de secció? Com es pot repartir la tasca d’un executiu? 

Ara s’ha posat de moda parlar de reduir la setmana laboral de quaranta 
hores a trenta-cinc. I jo em pregunto, i perquè trenta-cinc? Que ho facin a vint-
i-quatre i encara caldrà importar mà d’obra de l’estranger. Si, a més, es pretén 
guanyar el mateix per una feina de trenta-cinc hores que fent-ne quaranta, això 
representa un increment del dotze per cent en els costos de la mà d’obra per 
a l’empresari. Com arreglaríem això ara que es parla tant de la competitivitat? 

Si jo hagués estat empresari, hauria acceptat qualsevol reivindicació dels 
treballadors amb una sola condició: que tingués feina. Si fet l’escandall, pogués 
vendre, endavant, tot concedit! En un sistema capitalista l’empresari ha de ser 
lliure com un ocell, lliure per fer i desfer sempre i quan no amagui ni un cèntim. 
Tanmateix, per tal que el sistema pugui aguantar-se, l’Estat ha de lluitar per 
reequilibrar les injustícies que provoquen els seus aspectes més salvatges, i 
per això ha de recaptar un percentatge molt important dels beneficis. Els drets 
successoris caldria mirar-los amb lupa, o millor, amb microscopi. Pel que fa al 
capital productiu, a penes el gravaria, però l’improductiu, en passar d’un cert 
límit, hauria de cotitzar un cent cinquanta per cent, com a mínim! És el millor 
moment per passar comptes, i fer-hi les paus qui hagi defraudat a Hisenda. 
D’aquesta manera la gent no acumularia tant patrimoni, la qual cosa aniria en 
benefici dels negocis productius.

Dies enrere vaig sentir la proposta d’un exsindicalista, dels d’abans de la 
guerra, que proposava una solució que estava força en la línia del que he dit 
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anteriorment: enlloc de treballar trenta-cinc hores, cobrant-ne quaranta, és mi-
llor solució treballar quaranta i cobrar-en trenta-cinc, i les cinc hores posar-les 
en un fons comú per mantenir els aturats50. 

El cas és que moltíssima gent opina en funció d’allò que més li interessa 
personalment, desentenent-se dels interessos aliens. Crec que els treballadors 
poden demanar-ho tot, i incloc dins d’aquest tot el canvi de règim: les reivin-
dicacions de caire econòmic fetes pels sindicats no haurien de ser pas les pri-
meres, ni de bon tros. A través dels sindicats demana qui té més força, no qui té 
més raó. El treballador que compta amb el suport d’un gran col·lectiu pot exigir, 
en canvi un perruquer, quina força té? Dissortadament els treballadors estan 
justificant el capitalisme amb les seves actuacions interessades i de pura rei-
vindicació salarial. A més, si el treball fos capaç d’unir-se, no hauria de menester 
per a res el capital: els mateixos sindicats podrien muntar empreses i comerços 
en règim cooperatiu. Si tots els treballadors compressin al súper del sindicat, 
què passaria?51

50  Aquesta proposta cal rebre-la com una idea, és a dir, una hipòtesi de treball en la via 
d’aquelles altres idees anteriors que han impulsat -juntament amb l’efecte d’innombrables 
reivindicacions i lluites- els actuals sistemes d’assegurances, sanitat i pensions garantits per 
l’anomenat estat del benestar. Ja Proudhon a principis del segle XIX posava de relleu el po-
tencial solidari de la classe obrera a partir del qual, mitjançant les mutualitats obreres de 
serveis (sanitat, instrucció, producció i consum) podien arribar a constituir una societat en que 
la gestió col·lectiva fes innecessària tant la classe dominant de propietaris com el propi Estat, 
llavors obertament protector dels interessos de les oligarquies.

51  sobre el moviment cooperativista a Catalunya
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Gènesi del Partit Republicà Confederal

Quan l’any 1993 el metge va dir-me que m’havien d’operar de colon, vaig 
preguntar si és que convenia que m’operessin o bé si era necessari, i en dir-me 
que la intervenció era urgent, els vaig preguntar: tindré temps d’escriure un 
llibre? I em van dir que no. Vaig tenir temps només de fer testament. La idea 
d’escriure un llibre fa molt de temps que em passa per la barretina. L’únic motiu 
és deixar constància de les diferències de la societat d’abans de la guerra amb 
la d’ara. Ben entès que no es tracta de fer la comparació de si era millor o pitjor. 
Simplement era diferent. Abans de la guerra la gent feia política, actualment 
volen viure de la política. Però escriure un llibre és més complicat que fer una 
criatura i a mi sempre se m’ha donat molt bé parlar i xerrar, però quan es tracta 
d’agafar la ploma per escriure, com que el pensament em va més depressa que 
la ploma, gairebé m’és impossible escriure res; i quan ho faig, em passa com 
amb els apunts de quan era estudiant, moltes vegades la meva lletra no l’entenc 
ni jo. Per tant, escriure el llibre no sé si al final ho aconseguiré o no, però vaja, 
el que sí és molt fàcil en aquest país és inscriure un partit polític. Ja ho tinc 
estudiat, això. Però ben entès que no es tracta pas de fundar un partit polític, 
sinó d’inscriure un partit polític perquè seria la manera més ràpida de deixar 
constància de la meva manera de pensar i marcar les diferències que existeixen 
entre la societat d’avui i la d’abans. 

El primer escull que em trobo és quin nom hauria de tenir el partit polític 
La meva idea seria portar un partit republicà federal o, millor encara, confede-
ral. El Partit Republicà Confederal, mirat d’acord amb l’actual Constitució -da-
vant la qual, des de la seva promulgació, m’he declarat un bel·ligerant pacífic-, 
és una mica difícil de fer-lo encaixar, sobretot pels principis dels articles dos 
i vuit, però filant prim potser sí que modificant la Constitució es podria fer un 
partit federal. Avui en dia hom es demana quina diferència hi ha entre un sis-
tema federal i un de confederal. El federal, a la pràctica, seria l’actual sistema 
d’autonomies portat al seu límit màxim. En canvi el confederal seria com si les 
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disset autonomies actuals fossin estats independents i decidissin reunir-se en 
una confederació de repúbliques, completament lliures en el seu estat inici-
al, que triarien en el moment de confederar-se quines competències assoliria 
aquest estat confederal, la resta quedarien en mans dels estats inicials.

El problema de l’estat confederal és trobar la manera en que els estats més 
rics poden ajudar els estats més pobres o menys desenvolupats. És evident 
que les despeses que generés una confederació s’haurien de repartir entre els 
estats membres en proporció a la seva riquesa. 
Quant a la definició del partit, podria ser la següent: el Partit Republicà 
Confederal té per objecte aconseguir una societat on regnin la llibertat, la 
igualtat i la fraternitat. Per tant, lluitarà per modificar les lleis actuals, i fer-ne 
de noves que ens apropin a aquest estat ideal regit pels esmentats principis. 
Si hagués de formar aquest partit polític, una de les coses que faria és prohi-
bir terminantment la constitució de llistes. És a dir, que tots els membres del 
partit serien absolutament iguals, tots podrien ser igualment elegibles sense 
necessitat de formar part de cap llista. Una altra cosa: tots els càrrecs elegits 
per a formar part d’alguna administració pública podrien fer-ho per un màxim 
de dues legislatures consecutives. 

Així com la Constitució de la II República deia que “la República renuncia 
a la guerra com a instrument de política internacional”, el partit declara que 
en una societat on existeixi la necessària llibertat, ni la més petita violència 
està justificada. Ara bé, i si no existeix llibertat? Des del meu punt de vista no 
és que es pugui fer qualsevol cosa, però sí que es poden fer moltes coses per 
aconseguir la llibertat. 



74

Experiències llibertàries

A la República s’hi arriba per un acte de raonament, no de fe, però contra 
la fe no s’hi pot pas lluitar. És com els anarquistes, que no creuen en el principi 
d’autoritat ni en les lleis. Quan hom parla amb un àcrata de bona fe és inataca-
ble, perquè té tota la raó d’aquest món i de l’altre. L’única pega que hi ha és que, 
de moment, les seves idees no es poden dur a la pràctica. Sobre això sempre 
he pensat que les Nacions Unides podrien facilitar un experiment social força 
interessant: destinar una illa o una zona del món determinat, amb els mitjans 
econòmics indispensables, perquè voluntàriament un cert nombre d’anarquis-
tes posés en pràctica les seves idees52. I veuríem què passaria. El fet que un grup 
de persones constituís una societat anarquista sense lleis i sense autoritat, si 
fos un èxit, seria formidable. Es demostraria que allò que en la teoria pot ser, a 
la pràctica es pot realitzar. Ben entès que en el cas que fracassessin no voldria 
dir que la societat del comunisme llibertari no sigui factible. El que sí ha que-

52  La idea d’una illa com a laboratori de la societat ideal ja havia estat tractada per Thomas More 
en el llibre Utopia. Curiosament, coincidint amb l’any 2000 es va tornar a editar la novel·la del 
gairebé desconegut Onofre Parés titulada L’illa del gran experiment. Reportatges de l’any 2000. 
L’obra original s’havia publicat el 1927 i no tingué gaire ressò en els cercles culturals de l’època. 
En ella es descriuen els resultats materials i morals d’una comunitat igualitarista creada, hipotèti-
cament, l’any 1950 a l’illa d’Austràlia. Cinquanta anys més tard arriba la primera visita de repre-
sentants de la vella societat exterior, que reben les explicacions dels diferents aspectes de la vida a 
l’illa, caracteritzada pel treball comú, la potenciació de l’harmonia de l’individu en la col·lectivitat 
i el desenvolupament de la tecnologia per millorar el benestar general. Aquesta curiositat de la 
literatura catalana es pot considerar com una aportació optimista al pensament utòpic. I no és cap 
novetat: el pensament fourierista i cabetià havia influït força en els ambients obreristes i republicans 
de la Catalunya del segle XIX. Alguns dels socialistes teòrics vuitcentistes com R. Owen, H. de 
Saint-Simon, Ch. Fourier, E. Cabet o J. Proudhon van inspirar experiments socials més o menys 
reeixits; d’altres posteriors (H. D. Thoreau, H.G. Wells, A. Huxley, G. Orwell) solament van pre-
tendre aportar visions teòriques més o menys fictícies sobre l’evolució de la societat occidental dels 
primers anys del segle XX, que es debatia entre diferents i contradictòries formes d’organització 
(liberalisme, feixisme, marxisme, anarquisme). 
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dat demostrat en els països de l’Europa de l’Est durant aquest segle és que cap 
mena de comunisme ni socialisme es pot mantenir per la força. Si un dia una 
societat socialista o comunista pot tirar endavant ha de ser ben bé per la lliure 
voluntat dels ciutadans.

Per contra, una societat capitalista gairebé només es pot imposar per la 
força, perquè la quantitat d’injustícies que empara només es poden mantenir 
gràcies a les forces armades. El capitalisme és, de tots els sistemes imaginables, 
el més indecent, innoble, inhumà, insolidari i completament injust, però per des-
gràcia actualment hem de dir que és l’únic que funciona. Els altres ni tan sols 
s’han intentat; el que més s’ha assemblat a alguna mena de socialisme ha estat 
el socialisme dels països de l’Est, que ha acabat en un fracàs. 

Experiments comunistes també es donen a Israel, als kibutz. Tothom aporta 
a la col·lectivitat tant el que guanya dins com fora del kibutz i consumeix el que 
hagi de menester. Recordo que hi va haver un director general d’afers pesquers, 
és a dir un alt càrrec del país, que aportava un sou important a la comunitat. 
En canvi, quan ell o la seva família anaven a l’economat de kibutz, agafaven 
estrictament el que necessitaven i prou. És una desgràcia que això no pugui ser 
perquè seria molt maco. 

Durant la Guerra Civil, a principis del 37, vaig acompanyar a fer un intercan-
vi entre el Comitè Antifeixista d’Olot i la Comunitat de Plou (un municipi de la 
província de Terol, llavors molt a la vora del front). Anàvem a canviar garrins per 
blat. Arribàvem amb un camió carregat de garrins, el pregoner del poble tocava 
el cornetí i tota la gent del poble es reunia a la plaça. Allà mateix engegàvem 
els garrins i cada família agafava un garrí i ja estava l’assumpte solucionat. Ens 
adreçàvem després al graner del poble, carregàvem el camió de blat i ens l’em-
portàvem cap a Olot. Aquesta fórmula de comunisme llibertari es va posar a la 
pràctica durant uns mesos al front d’Aragó. Cal, però fer una anàlisi de la teoria 
aplicada: “cadascú aporta a la societat segons les seves facultats i consumeix 
segons les seves necessitats”. La primera meitat és relativament molt fàcil; allà, 
on tot era pràcticament agricultura, van desaparèixer els diners, no hi havia 
amos i el treball del camp va funcionar, i en alguns llocs francament bé. Ara bé, 
el problema radicava no en el moment d’aportar, sinó en el de “consumir segons 
les seves necessitats”. El meu oncle, en José Alberola Navarro, que va ser el con-
seller de Cultura del Consell de Defensa d’Aragó, Navarra i La Rioja, ho va resu-
mir en una expressió: “el dia que repartamos loros todo el mundo querrá un loro”.

Sempre he estat anticapitalista, anticlerical i antimilitar. Anticapitalista 
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perquè és un sistema indecent i injust; anticlerical en virtut del que era el 
clergat abans de la guerra: sempre a favor del ric i ficat per tot com la pudor. 
Actualment l’Església catòlica ha canviat moltíssim, ben segur que si els ca-
pellans d’abans haguessin estat com els d’ara la Guerra Civil no hagués tingut 
lloc. I antimilitar, per sistema, però per desgràcia les forces armades són un mal 
necessari. Dic que es pot discutir per veure quins són els invents més profitosos 
de la humanitat, per uns és la roda, per altres el llit, per altres la impremta; el 
que no es pot discutir gaire és que els pitjors invents han estat les fronteres i 
els diners, d’això jo estic convençut, però tinc un dubte: si no existissin, no ens 
veuríem obligats a haver-los d’inventar? És una de les paradoxes de la nostra 
societat. Amb aquesta i altres qüestions un sovint es troba en un impasse. Em 
passa també amb el nepotisme: quan una persona ocupa un càrrec i dóna el 
que en diuen un enchufe a un amic o a un familiar, és realment una injustícia, 
però d’altra banda, no és també una injustícia que no li puguis donar pel fet de 
ser el teu amic o el teu familiar, si pot demostrar objectivament la seva com-
petència? 
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Ara que la igualtat seria possible

Des del final de la guerra fins aquí s’han donat fets que demostren com han 
augmentat les injustícies. Per exemple en el tema dels salaris. Abans un paleta, 
un manobra podia guanyar, per exemple, cinc pessetes, i un oficial primera de 
fuster, de manyà o paleta en podia guanyar nou o nou i mitja; un mestre po-
dia guanyar unes dues-centes pessetes cada mes. L’escala salarial era petita i 
podies saber bastant bé les diferències, però actualment, el salari mínim són 
unes seixanta-mil peles mensuals i gent com els controladors aeris guanya un 
milió i escaig de peles al mes. I aleshores, com que volen anar compensant la 
inflació, van aplicant la pujada percentual d’un cinc per cent, per exemple, quan 
el cinc per cent de seixanta-mil pessetes són tres-mil, i el cinc per cent del milió 
són cinquanta-mil. Quant a les pensions, les diferències són també gravíssimes, 
perquè hi ha gent amb setanta i vuitanta anys, que fa quinze o vint anys que 
tenen la jubilació, i tenen unes pensions de cinquanta o seixanta-mil pessetes 
al mes. Si aquestes mateixes persones es retiressin ara, amb les cotitzacions 
sobre els sous actuals, tindrien cada mes cent o cent-cinquanta-mil pessetes. I 
no ens hem pas d’enganyar, aquí la gent que l’ha suada més és la de la guerra 
i la postguerra. Llavors es treballava nit i dia i de vacances pràcticament ningú 
no en feia, es preferia cobrar-les perquè els sous eren molt baixos. I ara s’han 
de passar amb pensions de poc més de cinquanta-mil… Això potser serà difícil 
d’arreglar, però s’hauria de fer. 

Ja està prou bé que quan hom té seixanta-cinc anys la sanitat li sigui com-
pletament gratuïta, això és potser l’avenç més important que s’ha aconseguit de 
la guerra ençà. Passa com amb l’ensenyament, que hauria de no costar ni cinc 
cèntims. Quedaria solament el problema de l’habitatge que, un cop resolt per a 
tothom, podríem dir que per viure tranquil·lament no caldrien gaire diners. Per 
tant l’Estat hauria de garantir a tots els ciutadans un salari mínim suficient, un 
cop cobertes aquestes necessitats bàsiques. Per a la resta, cadascú ja es podria 
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espavilar amb els seus plans de pensions o estalvis o el que fos. Així com abans 
no hi havia gaire res a repartir, avui en dia ja no és així, i ens hauria de caure a 
tots la cara de vergonya de veure que algú passa gana i ha de dormir pels car-
rers i al metro de les nostres ciutats grans. A mi, personalment, m’hi cau.
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DISCURS D’UN REPUBLICÀ CATALÀ A LA PRESENTACIÓ 
DE LA SECCIÓ ESPANYOLA DE L’AERM

(ALIANÇA DE MOVIMENTS REPUBLICANS EUROPEUS)
A L’ATENEU DE MADRID EL 4 D’OCTUBRE DE 2010

Senyores i senyors, SALUT i REPÚBLICA.

Massa sovint, mentides, grans mentides, en ser repetides una vegada i una 
altra, passen per grans veritats, però, en realitat, i tanmateix, continuen sent 
mentides. Tal com en la guerra de la malta en deien cafè, quan ni per un mo-
ment va deixar de ser el que era: malta.

Si bé les interpretacions són lliures, els fets són els fets i no hi ha qui pugui 
canviar-los, per més que s’hi escarrassi. I així, parlem de la nostra democràcia, 
de la Transició transició i de l’estat de dret, i també de la Constitució de 1978, 
quan l’autèntica realitat és que ni som democràcia, ni hi va haver Transició, ni 
som estat de dret, ni la Constitució del 78 aplega la condició imprescindible 
d’haver estat aprovada per unes corts constituents.

El que som no és una democràcia, sinó una partitocràcia, que, per més des-
gràcia, ni tan sols està regulada, el fruit més nefast de la qual ha estat l’aparició 
del trànsfuga. La trista realitat és que a Espanya, des del dia 18 de juliol del 
36, no ha existit ni una sola hora de democràcia. I el que anomenem Transició 
fou, en realitat, una transacció efectuada entre els traïdors a la República i els 
traïdors a Franco. I quant a l’estat de dret, tot i que no n’existeix una definició, és 
indiscutible que un estat de dret solament pot ser substituït per un altre estat 
de dret. Què diríem si un professor de llengua catalana escrivís el verb haver 
sense h i amb b de Barcelona? I què diríem si un advocat, un jutge o un magis-
trat, inclosos els del Tribunal Constitucional i del Suprem, no sabessin que un 
estat de dret solament pot substituir-se per un altre estat de dret? Seria com 
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escriure el verb haver sense h i amb b de Barcelona. Un estat de dret no pot ser 
mai abolit per una sublevació, i menys per una guerra en què intervenen exèr-
cits estrangers, i, com sigui que el darrer estat de dret ha estat la República, de 
dret encara som república. I si l’estat de dret ha de regir-se per una constitució 
aprovada per unes corts constituents, les darreres celebrades a Espanya han es-
tat les de juny de 1931, que van elaborar la Constitució de la Segona República 
espanyola. Aquesta Constitució solament pot ser revocada per unes noves corts 
constituents en les quals el poble espanyol pugui triar la seva forma de govern, 
és a dir, exercint el dret inalienable a l’autodeterminació. Per tant, unes corts 
que no s’hagin convocat com a constituents poden fer qualsevol cosa, però 
no aprovar una constitució. I així com el que es defineix no pot entrar dins la 
definició, tampoc unes corts poden, de cap manera, per si mateixes, declarar-se 
constituents.

El dia 18 de juliol de 1936 va tenir lloc un simple i vulgar cop d’estat, del 
qual mai no sabrem el perquè ni quins eren els seus objectius. Solament sabem 
que tots els bans que declaraven l’estat de guerra acabaven amb un “Visca la 
República i Visca Espanya”. Però sí sabem que Sanjurjo, Mola, Franco, Queipo 
de Llano i Cabanellas no podien voler el mateix. El cop d’estat va ser un fracàs 
clamorós, perquè de les vuit capitanies generals peninsulars (o divisions orgà-
niques), les dues insulars i la del Marroc, solament es van insurreccionar les de 
Goded, Franco i Cabanelles.

Ningú no ha anat contra la República i, de fet, no tenim República. Ningú 
ha demanat un rei i, de fet, tenim un rei per la gràcia de Franco. Un rei que, en 
una entrevista d’una periodista estrangera, va dir que de Franco no en podia 
parlar malament, perquè el va fer rei, quan hauria de saber que, en una monar-
quia hereditària, els reis no es fan, sinó que neixen. Joan Carles de Borbó, en el 
discurs del seu nomenament com a rei, per desig exprés de Franco, va acceptar 
l’herència no a benefici d’inventari, sinó purament i simplement.

I referent a la Constitució del 78, que diuen que ens hem donat tots els 
espanyols, solament cal recordar que en les eleccions a corts que la van apro-
var no participaren ni els centenars de milers d’exiliats ni llurs famílies, ni els 
milers de presos polítics encara empresonats. Tampoc es va legalitzar cap partit 
republicà que pogués concórrer a les urnes. Una constitució il·legítima de totes 
totes que delega en les forces armades la cura per la unitat territorial de l’Estat 
(art. 8) i que estableix antidemocràticament la monarquia hereditària. L’única 
forma de monarquia democràtica seria l’electiva, a condició que tots els electors 
poguessin ser, alhora, elegibles, seguint la filosofia de la fórmula de jurament 
dels reis de la Corona d’Aragó davant la noblesa: “Nos, que cadascú de nosaltres 
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som igual que vós, i tots junts més que vós...”. Un altre oblit imperdonable de la 
Transició va ser no tenir en compte, en absolut, els centenars de milers d’homes 
que van ser mobilitzats durant la guerra com a carn de canó, als quals no es van 
computar els anys de servei a efectes de cotització en el moment de la jubilació.

El 20 de novembre de 1975 s’inicià, per a alguns, la mal anomenada 
Transició. En realitat, aquell dia l’únic cert és que va morir un home, i ningú, dic 
bé, ningú sabia què s’havia de fer i molt menys com s’havia de fer. I va sortir un 
bunyol. Si bé és cert que tenim quelcom que ningú podia sospitar: el fet que 
avui els espanyols no coneixen el nom de cap general, tot i que sí que comen-
cen a conèixer el nom d’alguns jutges.

Si volem reivindicar la República, si volem que tothom faci política i que 
ningú en visqui, si volem de veritat ser una democràcia, si volem triar lliurement 
la nostra forma de govern, si volem fer-ho únicament amb veritats, hem de con-
vèncer-nos que la veritat és rendible, ja que “la mentira, como el humo de una 
pira, tarde o pronto viene que transpira”.

Si volem desmuntar l’inversemblant panorama espanyol de la partitocrà-
cia, i no democràcia, i de les llistes tancades i barrades, serà necessari que els 
representants siguin personals, és a dir, llestos, i no llistes. Les llistes tancades i 
barrades són com contreure la sida i quan els polítics es constitueixen en classe 
és com un càncer. No existeix cap sistema polític que per si mateix resolgui els 
problemes, però sí que podem trobar sistemes que no poden ser bons. Un sol 
partit o cap partit no és bo, però solament partits pot ser pitjor, ja que la parti-
tocràcia ofega, més que canalitza, l’expressió popular.

En el que es refereix a les consultes polítiques, els referèndums solament 
resolen els problemes quan el resultat és positiu. Si el resultat és NO, no sola-
ment no resolen el problema, sinó que el compliquen. Les consultes populars 
poden ser vinculants i no vinculants. Quant a les no vinculants, no necessiten 
cap regulació ni s’haurien d’impedir. Únicament es podria objectar que són un 
malbaratament de fons, en cas ue siguin consultes sobre objectes absurds o 
obvis. En el cas de les vinculants, és imprescindible determinar les proporcions 
de participació i les diferències entre les opcions en litigi per ser vàlides.



Reproducció d’una part de l’expedient inculpatori del pare de Josep Canal i que el va portar
a viure a l’exili.
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Després de la Revolució Francesa, es va arribar a confondre la definició de 
democràcia amb el principi d’un home, un vot, mentre que avui aquest principi 
únicament és vàlid quan es tracta de triar representants, per a la qual cosa 
no és necessari saber llegir ni escriure. Per tant, el principi fonamental de la 
democràcia actual hauria de ser que una injustícia no pot ser aprovada ni per 
unanimitat. Podem afirmar que cap dictadura és bona, tampoc la de la meitat 
més un. Convindria meditar una bona definició de democràcia, que no existeix, 
però en la pràctica, popularment, la democràcia s’entén com un paper de cel-
lofana que serveix per embolicar tota classe de porqueries, vist l’abús que es fa 
d’aquest concepte.

Si els que vam perdre la guerra l’haguéssim guanyat i estiguéssim com ara, 
m’estimo mil cops haver-la perdut: pagaria la pena tenir polítics com els que 
tenim actualment? La Segona República ha estat la institució més traïda, pròpia 
i aliena. Si volem reivindicar la República, si volem sortir de tantes mentides i 
falsedats, Arquímedes va dir: “doneu-me un punt de recolzament i aixecaré el 
món”, doncs bé, de punts de recolzament en tenim avui a punta pala, el que ens 
cal són palanques, i la nounada AERM en pot ser una, el poder i l’eficàcia de la 
qual dependrà únicament del nostre treball i sacrifici.

Així doncs, ENDAVANT.

 Josep Canal i Alberola
Olot, octubre de 2010





JOSEP CANAL I ALBEROLA (1918-2014)

En Josep Canal i Alberola ens va deixar el 22 de juny de 2014 
a l’edat de noranta-sis anys. Advocat i fill d’exiliat republicà, va 
ser un personatge autèntic i peculiar, un advocat que no va voler 
exercir, per la seva particular visió de la justícia, i, segurament, un 
dels primers antisistema del país. Un republicà i antifranquista 
irreductible, un home intel·ligent, savi i amb un caràcter d’una 
autenticitat indiscutible.

Aquest llibret que teniu a les mans és el darrer encàrrec d’un 
home lliure, són els pensaments, les reflexions i els comentaris d’un 
home marcat per l’afany de llibertat.

El seu rellotge es va parar el juliol de 1936, però la seva lluita 
mental incansable, sovint des del seu llit, no es va aturar mai. 

Entrada a Mas  Bastons


