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Consulta el 25 de Maig de 2014?
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El debat sobre la conveniència de la realització d'una consulta ciutadana al  voltant del futur de 
Catalunya  ha  quedat  eclipsat  les  darreres  setmanes  pel  que  seria  el  pla  B:  la  famosa  #DUI 
(Declaració Unilateral d'Independència, que hauria de proclamar el Parlament). Cal deixar clar que 
és  imprescindible  mostrar  al  món la  inquebrantable  voluntat  democràtica  de  Catalunya:  volem 
votar.  És  clar  que  els  independentistes  també  hem  d'afanyar-nos  a  denunciar  les  pràctiques 
antidemocràtiques d'Espanya que juguen a la guerra bruta contra el procés. De moment Espanya té 
el  servei secret (CNI) i la diplomàcia intentant torpedinar la consulta. Utilitzaria, però, la Moncloa 
l'exèrcit o les forces policials per evitar que el poble català voti? 

L'urna precintada

Si Espanya no accepta que es faci una consulta sobre la independència de Catalunya, necessitem 
una imatge. Només una imatge per tal de que la #DUI tingui sentit i legitimitat. Un senyor vestit de 
verd precintant una urna, on els ciutadans han exercit el seu dret a vot. Cues per votar dispersades 
per la Guàrdia Civil. Un cap de govern d'un Estat membre de la Unió Europea prohibint que es faci 
una consulta que demana més del 80% de la població de Catalunya. Una imatge val més que mil 
paraules. 

Kosovo, enmig d'una guerra sense precedents als Balcans (i de vàries independències a la regió) va 
autodeclarar-se independent  el  1991.  Va esdevenir  independent,  amb ferm patrocini  americà,  el 
2007. Ara només li  han calgut 6 anys per arribar a un acord amb Sèrbia, tot  obtenint informes 
favorables de cara al seu futur ingrés a la Unió Europea. Curiosament, de la mà d'un altre país 
candidat a unir-se als 27: Sèrbia. 
Cal,  doncs,  establir  la  nostra  pròpia  estratègia  (Catalunya  no  és  pas  Kosovo  ni  Escòcia,  com 
Espanya no és Sèrbia ni tampoc el Regne Unit). Un full de ruta que passa per guanyar recolzaments 
externs per a la realització de la consulta, primera pedra per la futura independència. 

Eleccions europees

A nivell econòmic, no seria cap drama que Catalunya estigués fora de la Unió Europea. Podria  
romandre dins l'Espai Econòmic Europeu, ja que Espanya no podria vetar la seva entrada: amb dos 
terços de vots favorables al Consell Europeu n'hi hauria prou. Tot i això, sembla que el potencial 
econòmic d'una Catalunya independent dins la UE seria important, tot tenint en compte la situació 
dels Estats del Sud d'Europa. Fins i tot els Estats del nord podrien estar interessats en subdividir el 
problema d'Espanya: si Catalunya assumís el 20% del deute espanyol (que li correspondria segons 
l'aportació al PIB) la pressió econòmica sobre l'Estat espanyol disminuiria.

Per què no lligar la Unió Europea de peus i mans? Per què no fer-la còmplice de la prohibició d'un 
referèndum? El 25 de Maig de 2014 tindran lloc les eleccions europees més difícils de la història de 
la UE. El Parlament pot convertir-se en una veu potent dels qui, amb raó, rebutgen les polítiques 
econòmiques asfixiants que han promogut el Consell, la Comissió i el Banc Central Europeu. Si 
fem la consulta el mateix dia que les eleccions europees: 

1. S'obliga a les institucions europees a pronunciar-se de manera clara sobre la prohibició de 



la consulta.  L'urna precintada de la consulta romandria al costat d'una urna amb els noms dels 
candidats al Parlament Europeu. La bandera de la Unió Europea legitimaria els actes de l'Espanya 
més centralista i antidemocràtica, intentat evitar l'inevitable.

2.  Es  facilita  el  disseny  d'una  gran  coalició  independentista  a  les  eleccions  europees. La 
consulta  mobilitzarà  i  tensionarà  els  partits  de  cara  a  les  eleccions  europees  i  pot  facilitar  la 
col.laboració  entre  formacions  com  ara  ERC  i  CDC  per  tal  de  liderar  una  gran  coalició 
independentista on d'altres grups com ICV, EUiA o SI també puguin formar-ne part.

3. Obliga als defensors del diàleg a posicionar-se. El PSC i Unió haurien d'aclarir la seva posició 
envers  la  consulta  dins  un  context  on  les  seves  postures  quedarien  arraconades  pel  moviment 
independentista i unionista. El diàleg amb Espanya (amb o sense prohibició per part de l'Estat) seria 
una estratègia absurda davant unes eleccions i una consulta alhora. 

4. Lliga el futur de la Catalunya Estat a la Unió Europea. La UE, més necessitada que mai de 
recolzaments i legitimació al sud d'Europa, valoraria positivament una Catalunya que lligui la seva 
autoafirmació  com  a  poble  (la  consulta  i  posterior  independència)  a  les  eleccions  europees. 
Facilitaria els tràmits de re-adhesió (si s'escau) i/o la negociació per ingresar a l'espai econòmic i 
per mantenir la ciutadania europea als ciutadans de Catalunya.

Així doncs, una consulta que coincideixi amb les eleccions europees seria un escenari positiu pels 
qui volem veure una Catalunya Estat; pels que votarem Sí. A més a més, esdevé una garantia pels  
que votaran negativament: la UE tutelarà, directa o indirectament, tot el procés, com una espècie 
d'àrbrit tàcit entre les parts. Cal que utilitzem tots plegats una estratègia impecable, més encara amb 
la situació econòmica actual. No hi haurà segones oportunitats pel nostre país. Hem d'anar-hi a 
totes. 
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