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CONSULTA ANUNCIADA PEL LEHENDAKARI IBARRETXE 

Esquerra valora positivament la iniciativa del Govern Basc, liderat pel lehendakari Ibarretxe, de 

plantejar la celebració, l’octubre del 2008, d’una consulta a la ciutadania basca. Després de 30 

anys de democràcia comença a ser l’hora de poder plantejar sense embuts aquelles qüestions 

que van ser aparcades en el debat constituent: dret a l’autodeterminació, federació de 

comunitats autònomes, preeminença de la llengua espanyola, monarquia... 

Un règim plenament democràtic no pot desatendre les reivindicacions democràtiques, 

formulades per una majoria social o nacional. Tard o d’hora, per tant, el govern espanyol de 

torn, amb Zapatero o sense, amb PSOE o amb PP, haurà d’escoltar la veu del poble basc. I la 

del poble català quan una majoria social i política així ho plantegi. 

Esquerra, doncs, respecta i celebra la decisió plenament democràtica del lehendakari 

Ibarretxe. 

 

 

CREMA DE FOTOS DEL REI D’ESPANYA 

Justament un dels gripaus del procés constituent va ser la imposició de la Monarquia com a 

sistema institucional i de la dinastia borbònica —rescatada pel dictador Franco— com a titular 

de la institució. 

Val a dir que Esquerra mai s’ha declarat antimonàrquica, sinó republicana, ni tampoc 

antiespanyola, sinó catalana. Són més que dos matissos, són dos principis arrelats 

profundament en el nostre codi genètic polític. 

Justament perquè som republicans, un dels nostres principals valors és el del civisme i per tant 

no compartim les formes dels que per expressar la seva oposició a la monarquia cremen 

fotografies del Rei. 

Però encara menys compartim la persecució judicial i mediàtica contra un rebuig legítim a la 

Corona, ja sigui en forma de crema de fotografies (iniciades amb la visita del Rei a Girona), o 

amb acudits satírics sobre els hereus reials. 

Per Esquerra la llibertat d’expressió està per damunt de sacralitzacions decimonòniques. 

Per Esquerra la igualtat de drets de tots els ciutadans no ens permet admetre privilegis per a 

cap família en el tracte per part de cap poder polític, judicial o mediàtic. 

 

 

CIU PER LA SOCIOVERGÈNCIA 

En el Debat de Política General al Parlament de Catalunya de dijous passat vam sentir al 

president Montilla respondre a Artur Mas: “Si estigués supeditat al PSOE no seria president de 

la Generalitat”. 

És la confirmació absoluta del que Esquerra va denunciar al seu dia, Mas va pactar la retallada 

de l’Estatut amb Zapatero a canvi de que el PSOE el fes president de la Generalitat. 

Però el PSC fent ús de la seva autonomia, per primera vegada en 30 anys, va desatendre les 

exigències del PSOE, i va conformar juntament amb Esquerra i ICV-EUiA l’Entesa Nacional pel 

Progrés. 

La hipocresia política de CiU, però, no té aturador i segueix amb dos discursos diferents segons 

a quin costat del pont aeri es trobi. Mas, des de Barcelona, continua criminalitzant Esquerra per 

haver fet el que ell volia: governar amb el PSC. Duran, des de Madrid, dia si, dia també, 

continua reclamant un “gran pacte” PSOE-CiU a l’Estat i CiU-PSC a la Generalitat (entrevista amb 

Josep Antoni Duran i Lleida. El Punt, 30 setembre 2007). 

Malgrat tota la falsa retòrica adreçada a les seves bases “nacionalistes” CiU continua 

treballant per fer possible, com més aviat millor, la sociovergència. 

 


