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En les darreres setmanes hem escoltat i llegit 
amb estupor les declaracions al diari El país de 
José Barrionuevo qui va ser ministre de l’Interior 
del primer govern del PSOE, presidit per Felipe 
González. Aquest individu afirmava sense cap 
embut ni vergonya: «Yo ordené liberar a Segundo 
Marey». Amb aquesta contundent declaració re-
coneixia davant de tohom el que havia negat 
quan fou ministre i quan fou jutjat. Doncs si, era 
ell qui dirigia i manava els GAL o Grupos Antiter-
roristas de Liberación, de trista memòria perquè 
van ser els responsables d’un dels episodis de 
guerra bruta més sagnants de la història de la 
«democràcia espanyola».

Recordem que els GAL van ser creats per co-
mandaments de la policia espanyola, finançats 
amb fons reservats de l’estat, amb l’objectiu de 
fer la guerra bruta contra ETA. Els GAL són res-
ponsables d’unes 50 accions violentes incloent 
segrestos, tortures i 27 assassinats comprovats, 
alguns de gent innocent, no vinculada al grup 
armat basc ni al seu entorn.

El 1983 els GAL van segrestar a Segundo Ma-
rey, confonent-lo amb un dirigent etarra. El Sr. 
Marey era en realitat un ciutadà francés que no 
tenia res a veure amb ETA, malgrat que es va 
conèixer l’equivocació el mateix dia del segrest, 
el van mantenir retingut10 dies en condicions in-
frahumanes, mentre valoraven si el mataven o el 
deixaven lliure.

Ara l’exministre, es vanta d’haver-li salvat la 
vida i «concedir-li» la llibertat.

En un país democràtic de veritat, declaracions 
com aquestes a un mitjà de comunicació haurien 
d’haver causat un daltabaix polític fent que la jus-
tícia reobris la causa contra l’exdirigent dels GAL. 

Doncs no ha estat així, els membres del govern del 
PSOE han calla i esquivat el tema. Només el mi-
nistre Bolaños va haver de respondre a la interpel-
lació d’una senadora del PNB condemnant els 
actes dels GAL «hay cosas que nunca hubieran de 
haber pasado», va afirmar sense aclarir que volia 
dir amb «cosas», potser parlava del judici a Barri-
onuevo i els GAL obert per Garzón?. 

La guerra bruta o terrorisme d’estat és la pit-
jor forma de terrorisme perquè actua amb el 
suport de les estructures de l’estat i juga amb la 
impunitat de les accions criminals que comet. A 
més també utilitza la capacitat d’indultar als 
criminals, com va passar en el cas de Barrionu-
evo, Vera (i altres dirigents socialistes empreso-
nats) que dels 10 anys de presó que dictaminà la 
sentència només en van complir 3 mesos, gràci-
es a l’indult del govern del Partido Popular, 
presidit per José Maria Aznar. L’any 2004 que-
dava en llibertat total, ja havia saldat els seus 
crims.

Editorial TERRORISME D'ESTAT:
NO OBLIDEM QUI VA CREAR  ELS GAL : ELS MATEIXOS 
QUE VAN VOTAR EL 155 I VOLEN EMPRESONAR  
EL PRESIDENT PUIGDEMONT
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Que el terrorisme d’estat fos creat, finançat i di-
rigit per l’administració del primer govern socia-
lista, que havia promès consolidar la democràcia i 
modernitzar l’estat, va ser particularment decebe-
dor, i és que des del nivell més alt del govern, «Sr. 
X» o el famós «Pte» («Pendiente», no Presidente», 
segons va declarar al judici el comandant Man-
glano), fins als mercenaris sense escrùpols que 
mataven per diners, l’estat demostrava que qual-
sevol medi és aplicable per arribar a una finalitat.

Ho vam veure quan el PSOE va votar el 155 
junt amb PP i C’s i avui ho podem veure amb l’es-

pionatge de Pegassus a l’independentisme, a pe-
riodistes, advocats i sospitosos o als canvis en el 
codi penal que busquen poder extradir i jutjar al 
president Puigdemont, com han reconegut pú-
blicament el president Sánchez i la seva ministra 
Nadia Calviño. 

Deu ser veritat la dita «No hay nada más pare-
cido a un español de derechas que un español de 
izquierdas» (si acceptem que siguin d’esquerres).

La pregunta que ens hem de fer és: és possible 
que torni a aparèixer el terrorisme d’estat al Rei-
no d’España?

Era finals del 1995 que vaig assistir 
a una xerrada de Vicent Partal al 
Centre Comarcal Lleidatà de la 
Gran Via. Al Quebec acabava de 
ser derrotada l’opció indepen-
dentista en un referèndum. Par-
tal ens engrescava: «Fixeu-vos 
com l’Estat dominant –Canadà 
en aquest cas–, davant de l’ame-
naça de perdre territori, està mi-
llorant el tracte al Quebec. Per 
tant, convé que fem un referèn-
dum sobre la independència. 
Tant si el guanyem com si el per-
dem, hi guanyarem.»

Quin error, el de Vicent Partal! 
Estava suposant que l’Estat es-
panyol és com el canadenc.

L’Estat espanyol, al contrari del 
Canadà, en els mesos precedents 
al referèndum d’1 octubre 2017, va 
abandonar Catalunya més encara 
de l’habitual. Podia ser un bon se-
nyal. Potser ja la donava per per-
duda. Però, celebrat el referèn-
dum, no la va abandonar, no: la 
va crucificar, i ho continua fent.

Això es manifesta en tots els 
ordres, però aquests darrers 
temps s’està posant focus en la 
inversió de l’Estat a Catalunya. 

Podríem tenir la impressió que és 
una nova, recent represàlia, de 
l’Estat contra Catalunya, i això ja 
seria greu. Però si no fos nova ni 
recent, sinó que vingués de sem-
pre, ¿no seria encara més greu?

Mireu el gràfic annex. És la li-
citació d’obres feta a Catalunya 
per les administracions públi-
ques durant 12 anys. La barra de 
la dreta de cada any, la d’alçada 
més regular, és la quantitat 

d’obra licitada que recomana la 
Unió Europea i de què gaudeixen 
els seus països lliures i pròspers. 
La barra següent, a la seva es-
querra, és la licitació real total, 
composta per les altres tres bar-
res. Al peu del gràfic teniu els 
imports, en milions d’euros.

Quan siguem independents, 
en principi tindrem cada any les 
licitacions d’inversió pública que 
indica la barra alta. Els primers 

L’espoli de sempre
 PINZELLADES D'ECONOMIA

Font: Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya



Eixamplem • gener 2023 • 3 

bastants anys en tindrem més 
encara, perquè haurem de repa-
rar segles d’espoli.

Però licitar encara no vol dir 
executar. A més, les obres pressu-
postades i no executades sovint es 
tornen a pressupostar en anys se-
güents. A la insuficiència de dota-
ció cal afegir que part d’aquesta 

dotació és repetida i no invertida 
any rere any. Si acumuleu els dèfi-
cits d’aquests 12 anys veureu que 
és de 4.500 € per a cada un dels 7,7 
milions d’habitants. Si fóssim 
capaços d’afegir l’obra licitada i 
mai executada, l’obra pressupos-
tada repetidament i totes les altres 
vies d’espoli que patim, tindríem 

una mesura més exacta de l’esforç 
que l’Estat està disposat a fer per-
què no se li escapi aquesta colònia 
que som Catalunya i per no haver 
de posar-se a treballar. Tindríem 
una mesura més exacta de l’esforç 
que ens cal fer per escapar, i de la 
recompensa que ens espera per 
aquest esforç. 

Si Catalunya disposés dels més de 20.000 M€ 
que cada any se’n van i no tornen podríem...

Duplicar el pressupost de drets social 3.750 M€

Incrementar un 25% Salut 2.5oo M€

Passar, en educació, del 4% del PIB al 6% del PIB, tal com recomanen els països 
avançats d’Europa 5.000 M€

Passar, en recerca i desenvolupament, del 1’5% al 3’5%, com als països nòrdics 5.000 M€

Fer les infraestructures que es necessiten en 5 anys 3.000 M€

Millorar la fiscalitat com la que tenen les millors comunitats autònomes 
d’Espanya 3.000 M€

Extret del programa #ElFaxDe8tv, entrevista a Joan Canadell, 4/12/2022

 EL BATEC DEL BARRI

L’Assemblea i el Consell per la República van 
convidar al Jurista i parlamentari Sr. Cuevillas 
per esbrinar com pot quedar afectat al movi-
ment independentista i altres manifestacions 
reivindicatives amb les lleis que s’estan trami-
tant al Congreso de Diputados en relació als de-
lictes de sedició i malversació.

Algunes idees a tenir en compte:
• La repressió de l’Estat es desplaça a l’activis-

me de carrer, a les concentracions pacífiques, a les 
reunions...i la llei mordassa no s’ha tocat.

• En aquest moment i va en augment, hi ha unes 
quatre mil persones afectades per judicis. 

• El president Puigdemont és un personatge a 
abatre i cal fer veure a Europa que les lleis espa-
nyoles es tornen més democràtiques.

• Qualsevol llei interpretada pels jutges pot ser 
emprada per perjudicar els encausats indepen-
dentistes però no només.

• No hi ha forma de sortir-ne sense aconseguir 
la independència. 

Debat a les Corts
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Les Corts contra la repressió
El 12 de novembre, a Les Corts, vam fer un acte per 
a difondre coneixement sobre la repressió que pa-
teixen les persones que estan en vies de judici per 
repressió política. Va ser als Jardins de Magalí i va 
durar tot el dia. Organitzaven l’Assemblea de Les 
Corts i els CDR.

El periodista Jordi Panyella ens va presentar 
el llibre “Causa General”. Ens va impactar la ma-
nera legal i objectiva de veure com enfoca els 
temes.

També hi va intervenir la PLATAFORMA ANTI-
RREPRESSIVA DE BARCELONA. La reflexió sobre 
aquests temes posa la carn de gallina i ens mostra 
quina mena de democràcia falsa i fictícia ens volen 
imposar.

A la tarda, en Jordi Pesarodona i la Rosa Seguí 
van fer-nos partícips de la situació actual. 
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 LA NOSTRA CULTURA, LA NOSTRA LLENGUA

Què he de fer si vulneren els meus 
drets lingüístics?
Encara que moltes vegades no 
ho sembli, els catalanoparlants 
tenim uns drets que massa so-
vint no es respecten, però que 
estan establerts i protegits per 
lleis vigents com la Llei 
22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya. 

Malgrat tot, només cal sortir 
al carrer per veure com una ma-
joria d’establiments ignoren la 
nostra llengua en els seus rètols 
i escrits. Més d’una vegada vol-
dríem interposar una queixa i/o 
fer una reclamació i no sabem 
com fer-ho i a quí dirigir-la.

Doncs aquí us donem algunes 
claus: 

• La vulneració dels drets lin-
güístics establerts a la normati-
va pot tenir la consideració d’in-
fracció administrativa, per tant 
pot ser denunciada mitjançant el 
formulari web de l’Agència Cata-
lana del Consum. 

• Demaneu els fulls oficials 
de queixa, reclamació i denúncia 
en el mateix establiment, per 
deixar-ne constància escrita, o 
bé presenteu la queixa o la de-

núncia directament en un servei 
públic de consum, a Barcelona, 
Avda. Diagonal 405. Per més in-
formació: consulta la pàgina 
web: consum.gencat.cat 

• També hi ha la possibilitat 
de vehicular la vostra queixa a 
través de l’ONG del català Plata-
forma per la Llengua, www.pla-
taforma-llengua.cat.

NO ET DEIXIS TREPITJAR, 
SI EL CATALÀ ÉS COSA DE 

TOTS, DEFENSA’L.

I si parlem 
de llengua?

Repesquem paraules. HI ha paraules que no 
fem servir i les estem fent fora dels usos habi-
tuals. I si ens ho repensem? 

   Preocupació és alguna cosa que ens 
amoïna. O també és una cabòria o un 
maldecap o un neguit que ens neguiteja. 
I si sou de Terres de l’Ebre també podria 
ser una enrònia.

   Perseguir és un mot que ve de molt 
antic, però també en podem dir: empai-
tar, acuitar o encalçar. 

    Quan hem de donar per endavant com a 
segur un esdeveniment, si ho diem com 
s’ha de dir fem servir “per descomptat” o 
“no cal dir-ho” De vegades fem un barbaris-
me (per suposat o per supost) Estaria molt 
millor de dir: no cal dir, és clar, sens dubte, 
i tant, i naturalment i evidentment. 

Idees extretes del llibre: Salvem els mots. 
De JORDI BADIA I PUJOL. 
Editat per Rosa dels Vents
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NOU MUSICAL EN CATALÀ

Per fer la reserva adreceu-vos a l'enllaç:
espigadelescorts.cat/teatre/sweetcharity
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El president Pedro Sánchez vol demostrar davant 
d'Europa que el procès que tanta nosa li fa, ja ha 
mort. Per fer evident aquesta afirmació, ha orga-
nitzat a Barcelona  una bilateral Espanya-França 
amb la presència del president Macron amb la 
convicció que els catalans farem bondat.

L'Assemblea, conjuntament amb moltes altres or-
ganitzacions convoca als ciutadans a manifes-
tar-se en contra d'aquest dos estats enemics de la 
nostra identitat i cultura. Us esperem a tots el pro-
per 19 de gener.

Il·lusos enterradors

El Consell de la República, l’As-
semblea Nacional Catalana i 
Òmnium Cultural es van reunir 
dissabte i van acordar impulsar 
una mobilització unitària davant 
la cimera que el proper dijous, 19 
de gener, reunirà a Barcelona els 
presidents espanyol i francès. Al-
hora, van consensuar obrir i am-
pliar aquesta crida a la mobilit-
zació a tot el teixit social, civil i 
popular del país. Ahir mateix ja 
van contactar amb nombroses 
entitats, organitzacions i associ-
acions per convidar-les a su-
mar-se a la iniciativa. En les dar-
reres hores ja s’hi han adherit: 
l’Assemblea de Municipis per la 
Independència (AMI), el CIEMEN, 
la Intersindical-CSC i la Intersin-
dical Alternativa de Catalunya 
(IAC).

La mobilització social unitària 
es durà a terme davant l’indret 
definitiu on tingui lloc el conclau. 

El Govern espanyol ha referit di-
verses vegades que venia a Bar-
celona, també, per certificar la fi 
del procés. Les tres entitats inde-
pendentistes ho consideren una 
provocació, una fantasia i una fal-
sedat tenint en compte que no 
s’ha donat cap solució política al 
conflicte, que encara hi ha repre-

sentants del moviment a l’exili, i 
que hi ha 500 persones pendents 
de judici per causes relacionades 
amb el referèndum de l’1 d’octu-
bre i la posterior repressió de l’Es-
tat, que ha afectat més de 4.000 
persones.

Les entitats van compartir ahir 
diverses valoracions. Entre elles, 
que la voluntat d’independència és 
més viva que mai, que no són els 
governs d’Espanya i França els que 
representen, sinó els que repri-
meixen la nació catalana, les seves 
gents i la seva llengua i cultura. En 
aquest sentit, la mobilització tam-
bé vol ser un clam per la defensa 
del català i de la immersió lingüís-
tica educativa des del carrer i in-
corporarà les demandes de la Ca-
talunya Nord, on el català està 
sent perseguit pel seus ús en els 
plenaris municipals.

En els propers dies es convo-
carà una roda de premsa, també 
unitària, per avançar els detalls 
de la present iniciativa.

Assemblea Nacional Catalana
Consell de la República

Òmnium Cultural
Barcelona, 8 de gener de 2023

L’independentisme impulsarà una mobilització 
unitària davant Sánchez i Macron
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No és cap secret que els poders internacionals i 
propers, també a casa nostra, iintenten manipular 
la població per aconseguir els seus objectius en el 

seu benefici. Nosaltres, la societat civil, cal que es-
tem alerta. Si observeu amb atenció aquesta imat-
ge podreu reconèixer aquestes estratègies.

Estiguem alerta

Les 10 estratègies de manipulació mediàtica – Noam Chomsky


