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Raonable i possible

El Parlament de Catalu-
nyadebatràdemàlapro-
posició de llei de decla-
ració d’independència
de Catalunya, presenta-

da per SI, que “faculta el govern de
laGeneralitatanegociarel reconei-
xement internacionalde ladeclara-
ció d’independència” (art. 8) i que
enceta un procés que ha de dur a la
seva declaració definitiva en una
“sessió solemne convocada a tal
efecte” (art. 10). Per votar-hi favo-
rablement, cal que l’objectiu de la
llei, laconstituciódeCatalunyacom
aestatsobirà, satisfacidosrequisits:
que sigui raonable, és a dir, que be-
neficiï els seusciutadans, iquesigui
possible, això és, jurídicament via-
ble.Ahores d’ara, totes dues condi-
cions ja es compleixen.

1. Votar sí és políticament rao-
nable. La via autonomista hamort
després que les Corts eliminessin
tota relaciódebilateralitat a l’Esta-
tut i queelTCenliquidésel sistema
de finançament (anul·lació dels ar-
ticles206.3 i206.5 i reinterpretació
de les disposicions addicionals) i
imposés una lectura regressiva de
l’estatus legalde la llenguacatalana.
Lavia federaldereformadelaCons-
titució és una quimera.

2.És fiscalment raonable. Cata-
lunya transfereix un 10% del seu
PIB a l’Estat en termes nets cada
any. Aquesta transferència afecta
directament laprovisiódels serveis
socials dels catalans i la situació fi-
nancerade laGeneralitat.Ladespe-
sa sanitària per càpita és un 25%
més baixa (abans de les retallades
anunciades)delquegastaunaregió
europeadenivell econòmicequiva-
lent. El sistema educatiu se sosté
per l’esforç extra que fa gairebé la
meitat de la població a través d’es-
coles privades. Una comparació de
les finances de les autonomies de-
mostra que el deute públic català
exorbitant es deu al sistema injust
de transferències interterritorials.

3. És econòmicament raonable.
Elmodelproductiucatalà (relativa-
ment diferent de l’espanyol, de
gransempreses financeresalcentre

i turisme i construcció a la resta del
territori)necessitaunes inversions
que l’Estat no vol fer. Les empreses
competitives (exportadores)delpa-
ís (diferentsde laSantaAliançaque
depèn de les concessions i els con-
tactes deMadrid)ho saben imerei-
xen el suport del Parlament.

4. És raonable per defensar la
llengua catalana.

5. És raonable perquè els cata-
lans aspiren a una normalitat aní-
micacompleta.Volen(inecessiten)
superar l’estat permanentment
transitori i defensiu del catalanis-
me. Volen deixar de ser com Sísif,
lluitantperportar lapedra(autono-
mista)capadaltde lamuntanyano-
més per veure com roda cap avall
(empesa per la política espanyola)
cadapocsanys. I, d’unamanera fra-
terna, volen alliberar la psicologia
espanyola del seu ressentiment
constantcapaaquellsqueesvan in-
dustrialitzar abans.

6.És raonable permotius estra-
tègics. Catalunya, sempre en estat
deminoria,notécapaltraarmaque
la de la seva voluntat demarxar per
canviar una relació injusta.

7. És raonable perquè en les úl-
times enquestes d’opinió, com les
encarregades per la UOC, la pro-

porció favorablea la independència
supera la contrària quan es fa una
pregunta directa sobre aquesta
qüestió. El que no és raonable és
quementremésde lameitatdel vo-
tants de CiU i un segment impor-
tant dels votants del PSC s’hi mos-
tren favorables, cap d’aquest par-
tits atorgui, com amínim, la lliber-
tat de vot als seus parlamentaris.

8. Votar sí és, a més amés, pos-
sible. L’any 1843, poc després de
morir Ferran VII i cloure’s una de
les dictadures més ignominioses
d’Europa,Balmes advertia els cata-
lans que evitessin “soñar en absur-
dos proyectos de independencia [...]
irrealizables por la situación euro-
pea, insubsistentes por la propia ra-
zón,e infructuososademásydañosos
en sus resultados” i els convidava a
seguir un “provincialismo legítimo,
prudente y juicioso”. Aquell món,
però, ha canviat. Europa és un con-
tinentdemocràtic ieconòmicament
integrat. Espanya ja no viu sota cap
règim gaddafista. I perquè aquell
món ha desaparegut, els catalans
poden ser ells mateixos d’una ma-
neracompleta, sensehaverdesacri-
ficar cap dels seus atributs.

9. És possible d’acord amb el
dret internacional. El Tribunal In-
ternacional de Justícia ha confir-
mat que no hi ha cap regla interna-
cional que prohibeixi l’exercici de
l’autodeterminació (opiniósobre la
independènciadeKosovo,paràgraf
79) i ha legitimat tota separació fe-
taperunParlamentelegitdemocrà-
ticament (paràgrafs 64-72).

10. És compatible amb el man-
tenimentde lesnostresobligacions
amb Europa. La UE no prohibeix
capsecessió.Defet, laConvencióde
Viena sobre successió d’estats del
1978 estableix que tot territori que
seseparad’unaltreestat sesubroga
directament en les obligacions de
l’estat mare (art. 34): una norma
queafectaria tantCatalunyacomel
nou Estat espanyol en les seves re-
lacions amb la UE. El sentit comú
convida a votar sí i a no posposar
més l’inici d’un procés que Catalu-
nya haurà de fer tard o d’hora.

El dret internacional dóna
suport al sobiranisme:
la separació feta per un
Parlament democràtic

és legítima
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