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Donar una sortida democràtica a la ‘qüestió catalana’
Immediatament després de conèixer-

se la intenció de Govern d’iniciar els 
tràmits per a la concessió de l’indult als 
12 republicans catalans condemnats pel 
Tribunal Suprem a més de 100 anys de 
presó, la dreta franquista d’aquest país 
recolzada en l’aparell judicial d’inequí-
voca aroma franquista , ha obert la caixa 
dels trons i ha llançat una campanya en 
contra. Aquesta campanya ha estat recol-
zada obertament en un primer moment 
pel clan de Felipe González al PSOE. La 
reacció d’uns i altres posa en evidència 
el que tantes vegades hem explicat: la in-
compatibilitat entre el règim monàrquic i 
qualsevol mesura que tingui a veure amb 
la democràcia.

L’aparell judicial franquista, contrari a 
qualsevol solució política

El passat 26 de maig, el Tribunal Suprem 
(que havia condemnat als presos i havia 
d’informar sobre possible indult) va enviar 
al Ministeri de Justícia un informe contrari 
a la concessió de l’indult, possibilitat que 
ha considerat “inacceptable”, arribant fins i 
tot a acusar veladament al Govern de voler 
canviar una resolució judicial. L’argument 
utilitzat era que els condemnats no havien 
mostrat penediment. Un argument fal·laç ja 
que el 1993 el mateix Tribunal Suprem va 
emetre un informe favorable a la concessió 
de l’indult a l’extinent coronel Tejero, tot i 
que no havia donat mostres de penediment. 
En aquell moment, aquest mateix tribunal 
va justificar la seva posició a fi de contribuir 
“a l’oblit d’uns fets que han de quedar ja en 
el passat” i en nom també de la “convenièn-
cia pública”, un dels criteris que utilitzen 
els governs per a concedir o no indults.

Que la justícia té dues vares de mesurar 
segons els casos, és quelcom  àmpliament 
acreditat, tot i que el desvergonyiment amb 
què s’aplica mai deixa de sorprendre. Convé 
assenyalar igualment el cinisme que desti-
l·la l’informe emès pels sis membres de 
Tribunal Suprem per oposar-se a una even-
tual amnistia perquè en la seva opinió “i en 
no pocs casos, les lleis d’amnistia han estat 
el mitjà fet valer per règims dictatorials per 
esborrar gravíssims delictes “. És clar, no es 
refereixen al Regne d’Espanya, i a la Llei 
d’Amnistia de 1977.

El posicionament del TS és la constata-
ció que una part substancial de l’aparell 
d’Estat, seguint l’estela del Rei [cal recordar 

el discurs del rei el 3 d’octubre de 2017, 
després del referèndum català, trucant a 
llançar tota les forces d’Estat contra els que 
havien gosat organitzar un referèndum] són 
partidaris de continuar la guerra judicial 
contra els presos republicans i els gairebé 
3.000 encausats pel “Procés”.

Aquest enfrontament de l’aparell fran-
quista amb el Govern puja de punt amb 
l’acusació expressa primer de Casado i des-
prés, més acerba, per part d’Ayuso, exigint 
que el rei no firmi els indults com li corres-
pon fer. L’informe del Suprem el presenta 
Lesmes, company del Borbó en l’atac al 
Govern de fa pocs mesos, i ara ... amaguen 
un cop d’Estat.

Resumint, el substancial de l’aparell 
d’Estat heretat del franquisme és enemic 
acèrrim de les llibertats i drets.

Oportunitat versus oportunisme
Davant la campanya desfermada per la dre-
ta franquista i tots els mitjans afins, d’altra 
banda previsible, el govern de Pedro 
Sánchez ha reaccionat reafirmant l’indult, 
dins de la llei, però negant la possibilitat 
d’una amnistia i de l’exercici del dret d’au-
todeterminació. Siguem clars, per resoldre 
la qüestió catalana només exercint aquests 
drets pot obrir-se una via democràtica.

No obstant això, sigui com sigui, i en 
el cas que els presos siguin indultats i 
s’acabi revisant el delicte de sedició, això 
podria ser un punt de suport per a aquesta 
sortida democràtica. Fins ara el govern de 
PSOE-UP ha aparegut davant els ulls de 
molts treballadors que van veure amb es-
perança la seva constitució a principis de 
2020, com un govern sotmès al capital fi-
nancer i el règim monàrquic. Com un go-
vern que no ha derogat les reformes labo-
rals -ni tan sols els aspectes més lesius com 
deien alguns-, ni la llei mordassa (un com-
promís electoral), i pel que fa a les pen-
sions, tot el que es coneix, indica que es 
plegarà a les pressions de Brussel·les, en-
cara que el ministre Escrivà no s’atreveixi 
de moment a fer-ho.

Mentrestant, els mateixos sectors que 
van iniciar la campanya el 2006 contra 
l’Estatut aprovat pel parlament català i ra-
tificat per les Corts, recullen firmes contra 
l’indult. La dreta franquista de tota la vida 
(l’antiga i la moderna) s’organitza i atia 
l’enfrontament, encara que alguns sectors 
del PP vegin la tàctica de Casado suïcida i 

no han volgut acudir a la manifestació 
d’aquest 13 de juny.

El govern de PSOE-UP mostra que 
aquesta mesura està solament destinada a 
mantenir una majoria parlamentària precària.

Per la seva banda, les confederacions 
sindicals de CCOO i UGT han donat a 
conèixer un comunicat en el qual manifes-
taven el seu suport al fet que el Govern 
indulti als presos, mesura que consideren 
“imprescindibles” per a “recuperar el 
diàleg i la negociació”.

Evidentment, som partidaris de la lli-
bertat incondicional dels presos, i d’una 
amnistia, perquè exercir el dret democràtic 
d’organitzar un referèndum no només no 
és delicte en democràcia, sinó que és un 
acte de voluntat democràtica.

Som partidaris de la unió fraternal entre 
treballadors i pobles de l’Estat espanyol. 
Per això, no donem suport a la independèn-
cia, sinó el dret a que els pobles decideixin.

Aconseguir que els presos surtin de la 
presó no és un assumpte “català”. Per con-
tra és d’interès per a tots els treballadors i 
pobles que no poden tolerar que els matei-
xos jutges que avalen mesures antisocials 
-per exemple les reformes laborals i de 
pensions- pretenguin mantenir a la presó 
els republicans catalans i dinamitin tota 
sortida democràtica.

Una sortida republicana
Encara que indultar els presos, indubta-
blement sigui un pas endavant, és evident 
que no soluciona el problema de fons. Hi 
ha una majoria social a Catalunya que 
vol una solució democràtica, amb l’exer-
cici del dret a decidir. I hi ha una majoria 
social a tota Espanya que manifesta -ca-
da dia més- la seva oposició a la conti-
nuïtat del règim monàrquic. La confluèn-
cia d’aquestes dues aspiracions, i la de 
tots aquells que lluiten per la defensa de 
les pensions, per la derogació de les re-
formes laborals, contra les onades d’aco-
miadaments ... és una necessitat ineludi-
ble.

Enfront de la Monarquia, les institu-
cions heretades de la dictadura, i el ca-
pital financer darrere d’elles, no hi caben 
“draps calents”, és imprescindible ajudar 
a forjar l’aliança dels treballadors i po-
bles per obrir camí a la República, a la 
unió lliure de repúbliques, per avançar 
cap a la fi de tota opressió i explotació.
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