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Necessitem un canvi real, i tots ho sabem. Tothom a Catalunya, és a dir, el 99%, estem patint la crisi  
financera.  Tots sabem que el  govern és inútil  per  a solucionar-la,  i  tots  considerem erroni  tindre per 
endavant un futur d'austeritat inacabable a fin d'eixugar les pèrdues del joc dels poderosos tenedors de 
bonos. Tothom desitja internament una mena de reinici, alguna via per a deixar enrera tot aquest caos, i 
encaminar Catalunya cap a una direcció sensata.

En tota crisi hi ha oportunitat. La oportunitat rau en que tota la població de Catalunya s'uneixi al voltant 
d'aquesta crisi per ajuntar forces en front d'una causa comú, com un moviment de la base que inclogui a  
tots. Existeix la versió del poble del llibre de la Naomi Klein “la Doctrina del Shock”: en moments de crisis,  
nosaltres, el poble, podem dur a terme allò que no podriem en moments normals.

Catalunya no hauria d'estar en el desastre en que es troba. No té cap sentit avalar les pèrdues dels  
banquers, ni tan sols si ens ho podessim permetre. Però mai ens ho podriem permetre, i ara ens trobem 
atrapats en una espiral de deute que segueix creixent i que mai arribarem a poder retornar. Més que un 
poble sobirà, ara som inquilins vivint en una nació que està entrampada amb els banquers. El FMI ens fa  
prèstecs, a un interés,  tot just per a què anem tirant, mentre que els banquers estan procedint a liquidar 
els nostres actius nacionals i a embutxacar-se els guanys.

Moltes altres nacions s'han trobat també en aquesta mateixa situació, en la que senzillament no hi ha 
manera de escapar del fangar del deute. Tan sols hi ha una via d'acció sensata que qualsevol nació pugui 
prendre quan es troba atrapada fins al coll en aquest fangar,  i és incumplir amb els deutes i reconstruir la  
economia recomençant des de zero. Argentina ho va fer. Rússia ho va fer, i d'altres ho han fet també. I  
econòmicament han tornat a posar-se dempeus, i és la única manera en que podien haver-ho aconseguit.

Hi ha una altra raó per la que incumplir amb els deutes tingui sentit per a Catalunya. Per començar, donat 
que aquests deutes mai han sigut veritablemente nostres, sens presenten dins la categoria de 1 “deute 
il·legítim”. Nosaltres, el poble de Catalunya, no som responsables de les obligacions deutores en què 
hagin incorregut els polítics en actuacions que no miraven pels nostres millors interesos, i que no van 
obtindre res a canvi del seu compromís. Va ser els Estats Units qui primer va definir el principi de deute 
il·legítim, quan va arrabassar Cuba d'Espanya. Washington va declarà que els deutes de Cuba envers 
Espanya no eren legítims, eren “insoportables”, i els va incumplir. El precedent, a l'igual que la justícia,  
està de la nostra banda. I des del punt de vista d'un contracte, un contracte en el que una de les parts no 
n'obté benefici de cap mena generalment és considerat no ejecutable. 

La camarilla política de Madrid, el club dels partits governants, està total i perpetuament compromesa en 
lligar la nostra barca econòmica amb el Titànic de l'Eurozona que s'enfonsa. I estàn decidits a ser els  
“bons nois” d'Europa, sent els qui més ràpid obeeixen les ordres que venen dels amos de Brussel·les i del  
FMI, pagant nosaltres. Ni tan sols es pararan mai a considerar fer allò que es necessita fer per a salvar 
Catalunya. Tan sols nosaltres, el poble, units en la nostra determinació de preservar la nostra nació per a 
les generacions futures, podem salvar Catalunya.

Si podem ser clars sobre el que volem per al futur de Catalunya, i si podem parlar amb una sola veu com 
a  moviment  del  poble,  podem triar  la  nostra  pròpia  llista  de  candidats  del  moviment  de  base  pel 
Parlament,  i  proseguir  amb l'empresa  de  construir  aquest  futur.  Podem alliberar-nos  de  la  camarilla 
centralista de partits  de Madrid,  però tan sols després de què haguem aconseguit  ser  un moviment 
unitari, com a poble, i haguem esbossat la mena de futur que volem.

En el passat ja ens vam ajuntar com a poble a fi de reclamar la nostre sobirania en front d'un govern 
centralista. Podem unir-nos de nou per a recuperar la nostra sobirania de Madrid, i de Brussel·les i els  
banquers. En ambdós casos estem vivint com a arrendataris de la nostra pròpia terra, governats des de 
fora. Contra el govern centralista, ens vam veure obligats a aixecar-nos armes en mà,  aquest cop el què 
necessitem és un moviment pacífic. És quelcom que debem als herois que van caure a la lluita. Ells ens 
han passat  el testimoni, prenguem-lo i correm de manera que se'n sentin orgullosos.

Si partim d'un deute zero, una Catalunya sobirana podria trobar-se en una molt bona posició econòmica.  
Podem alimentar  fàcilment  a la  nostra  població,  amb un excedent de producció suficient com per a 

1 En dret internacional, un deute insoportable és també conegut com un deute il·legítim, i és una teoria 
legal que manté que el deute nacional en que un règim hagi incorregut per propòsits que no van a 
favor dels millors interesos d'una nació, no hauria d'esser ejecutable. Alexander Nahum Sack - 1927
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recolzar un potent sector d'exportació alimentària. Això, a més a més de qualsevol altre cosa que podem 
produir per a exportar, ens por aportar el crèdit extranger que necessitem per a les importacions més 
essencials. Podem ser amplament auto-suficients, amb la nostra població, amb els nostres recursos i les 
nostres inusualmente favorables condicions per a la producció d'energia renovable. Els nostres vents i les 
nostres marees seran de gran ajuda per a cobrir part de les nostres necessitats energètiques, i part de la 
nostra terra podria dedicar-se a la producció de bio-fuels, per a minimitzar la necessitar d'importar petroli.  
No tenim cap necessitat  de despenyar-nos amb la resta de l'economia global.  No som una terra de  
ratolins que segueixen al flautista.

Amb aquest breu esbós econòmic queda clar que les regles bàsiques son favorables a Catalunya, si  
segueix la via de la sobirania. No serà sempre un camí planer, però res pot ser pitjor que convertir-se amb 
arrendataris-esclaus d'un deute en una terra empenyorada als banquers. El meu esbós econòmic està 
tanmateix molt resumit, sent tan sols una revisió de la viabilitat. Abans de què votem fora del poder a 
l'actual camarilla, necessitem tindre una comprensió molt més detallada de com volem reconfigurar la 
nostre  economia,  i  de  com  ens  ho  farem  per  a  superar  els  primers  anys  sense  massa  patiment.  
Necessitem marcar l'itinerari  abans de prendre el  control  del  timó. On ara fem aigues hi  haurà terra 
ferma.

Som  una  terra  de  persones  hàbils  i  creatives.  Som  arquitectes,  enginyers,  científics,  emprenedors, 
granjers,  mecànics,  constructors,  tècnics,  i  molt  més.  Ningú  sab  millor  que  nosaltres  mateixos  com 
emprar els nostres recursos i talents per a crear una economia activa i resistent. Podem delinear una 
trajectòria ferma  si tots hi treballem units i hi posem el nostre esperit.

I un projecte d'aquesta mena, una conversa basada en un moviment de base sobre com podem construir 
una economia nacional resistent, pot ser exactament la mena de cosa que ens pot ajuntar com a poble. 
Ens podria colocar a tots en el mateix plà, i capacitar-nos per a parlar i actuar com una sola veu: la veu 
del poble. Aleshores podem seleccionar d'entre nosaltres aquells que millor comprenen la nostra visió per  
a Cataluna, i comisionar-los pel parlament. Aleshores la generalitat estaria treballant amb nosaltres per a 
un canvi, en lloc de contre nosaltres, i tots junts conduiriem el timó de la nació vers un futur alentador.
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Article original en anglès:
Can we the people save Ireland?
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Traducció: equip de free-news.org

NOTA DEL TRADUCTOR:

En aquest article hi ha dues paraules que no han estat traduïdes correctament:

1. Allà on es vegi escrit Catalunya s'ha de llegir Irlanda.

2. I allà on es vegi escrit Madrid s'ha de llegir Dublín.

Amb aquestes  dues  “errades”  en  la  traducció  es  fa  visible  com en Richard  K.  Moore  hagués  pogut 
escriure perfectament aquest article referint-se a Catalunya.

2 de 2

http://www.cyberjournal.org/
http://free-news.org/
http://news-beacon-ireland.info/?p=2158

	Podem nosaltres, el poble, salvar Catalunya?

