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EDITORIAL: Text obert a debat

Benvolgudes i benvolguts 
estudiants,

Em dirigeixo a vosaltres 
després de saber que en el 
post-Referèndum d’Autode-
terminació de l’1 d’Octu-
bre han sorgit unes crítiques 
d’estudiants de batxillerat i 
d’universitaris amb pares o 
mares Guàrdies Civils o Po-
licies Nacionals, que s’han 
queixat que en els seus res-
pectius centres docents s’ha-
gi parlat del que va passar en 
el Referèndum. 

En concret aquests pares i 
alumnes denuncien les crí-
tiques explicitades per mes-
tres i professors per l’actua-
ció dels cossos de seguretat 
durant el Referèndum. 

Com estudiants dieu que us 
heu sentit ferits, indignats, 
perquè de fet es criticava als 
vostres familiars membres de 
les forces policials i alguns 

es criticava els cossos poli-

-
tes espanyols” enfront d’uns 
“separatistes rebels”.

Alguns estudiants i familiars 
de policies i guàrdies civils, 

-
macions d’ultra dreta, per 
organismes com “Sociedad 
Civil Catalana”, a més de 
partits com “Ciudadanos”, 

el PP i el PSC (PSOE), heu 
presentat denúncies a mes-
tres i professors a diferents 

admès i han començats a ci-
tar als docents implicats en 
el diferents debats escolars. 
L’acusació en general: és fo-
mentar l’odi a les forces poli-
cials i a Espanya.      

Al redactar-vos aquesta CAR-
TA: 8 professors de 3 centres 
de la Seu d’Urgell, en concret 
dels centres Albert Vives, Pau 
Claris i La Salle, estan citats 

la ciutat. 12 professors  de 
l’Institut El Palau de Sant An-
dreu de la Barca són inves-

I sembla que les denúncies 
seguiran. 

centrant en escoles i insti-
tuts, mentre que a les uni-
versitats les vostres denunci-
es són més discretes i s’han 
quedat en algunes direcci-
ons de facultats i escoles. A 
la universitat no deu molar, 
anar de la mà dels pares 
queixant-se de l’honor de la 
família.  

La Macrocausa

Com bé sabeu a Catalunya 
s’està produint una “Macro-
causa contra l’independen-
tisme català” que està sent 
una autèntica cacera ideolò-

gica i política  que també va 
contra els continguts demo-
cràtics i els drets humans.

La liquidació d’un Govern 
i Parlament català legítim 
a traves de l’article 155, la 

-
ralitat, l’empresonament de 
càrrecs polítics i líders civils 

dissidència catalana impli-
cant-la en múltiples causes 
obertes; són les actuacions 
per acabar amb el moviment 
independentista català. 

Formant part de tot aquest 
paquet d’ignomínies, s’hi ha 
de comptar la repressió al 
voltant del Referèndum del 
passat 1 d’Octubre, perquè 

-
cendent.

La repressió de 
l’1 d’octubre

Benvolguts estudiants: cal 
dir-ho ben clar, perquè son 

que la premsa i molts par-
ticulars hem pogut recollir 
amb múltiples proves audi-
ovisuals: Alguns dels vostres 
pares com a policies i guàrdi-
es civils es varen comportar 
com uns miserables amb les 
carregues del referèndum de 
l’1 d’octubre.

La repressió indiscrimina-

da a una població que esta-
va als col·legis electorals va 
ser d’una brutalitat enorme, 
digna d’un hooliganisme em-
bogit, d’uns matons. Va ser 
tota una operació de càstig 
a una població catalana que 
exercia un dret democràtic i 
que a la vegada reptava a un 
Estat.

policia diu "no va ser el meu 
pare o mare", segur que té 
raó. Segur que les forces re-
pressives fonamentalment 
eren les enviades de fora i 

de Barcelona i Tarragona, 
eren els “piolins”. Però tam-
bé n’hi havia de policies i 
Guàrdies Civils amb residèn-
cia local, eren aquells que 
acompanyaven als policies 
d’intervenció i que amb la 
cara mig tapada amb passa-
muntanyes, feien l’altra fei-

persones demanant docu-

-
bretot a les nostres poblaci-

-
neixem tots. 

La desafecció a les dife-
rents policies espanyoles

¿ I sabeu que varen aconse-
guir el govern de l’Estat amb 
el president Mariano 
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-
maría que assumia la gestió 
directa contra el referèn-
dum; el Ministre de l’Interi-
or Juan Ignacio Zoido; el cap 
del comandament únic dels 
cossos policial per evitar el 
referèndum el coronel de la 

delegat del govern espanyol 
Enric Millo; a més dels bru-
tals “piolins”: els antiavalots 

de les Unitats d’Intervenció 
Policial de la Policia Nacional 
i dels Grups de Reserva i Se-
guretat de la Guàrdia Civil, 
amb l’inestimable col·labo-
ració de les forces policials 
de l’Estat amb residència a 
Catalunya ? 

Que a més de maltractar a la 
gents, a mes d’obrir caps, de 
fer perdre un ull a una perso-
na, de crear pors i problemes 
psicològics, varen obrir una 
escletlla enorme de convi-
vència entre la policia espa-
nyola a Catalunya i els seus 
habitants.

Votar en un referèndum no 
va contra ningú, reprimir una 
població no violenta té un 
cost social i una desafecció 
envers unes forces policials 
que les vàrem veure i sentir 
com unes autèntiques forces 
d’ocupació. 

Una expressió portada a la 
pràctica del “A por ellos”, 
on en alguns llocs a crits de 

“cerdos catalanes” es varen 
dedicar a castigar, sobretot 
a les dones. Resseguint unes 
rutes de poble en poble, amb 
caravanes de cotxes de les 
forces d’intervenció, unes 
autèntiques “caravanes de 
càstig”, varen anar pagant, 
sense contemplacions, a gent 
de totes les edats.

La convivència amb les 
diferents policies 

espanyoles

A Catalunya, la relació amb 
les forces policials espanyo-
les sempre ha estat singular. 
Aquí no ha estat com al País 
Basc. Ha esta una relació de 
convivència normal i sobretot 
quan la policia o la guàrdia 
civil ha sortit de viure en els 
guetos de les “Casa-Cuartel” 
i han viscut entre la població 
a pobles i ciutats, la convi-
vència ha estat normal.

Quan el policia nacional o 
guàrdia civil ha exercit la 

quan ha exercit la seva feina 
dins dels codis deontològics 
policials, i han estat respec-
tuosos amb la identitat cata-
lana i els seus signes d’identi-
tat siguin nacionals, culturals 
o lingüístics; tot ha anat bé. 
Però quan el policia és poli-

hooligan de la 
“Madre y bandera patria” i 
es creu el seu redemptor i a 
més és un irrespectuós amb 
la identitat catalana, conver-

tint-se amb una força coerci-
tiva dels que ens anomenen 
“los lugareños”, llavors és un 
desastre i són un desencade-
nant de “catalanofòbia” en 
el nostre propi territori.

Hi ha Guàrdia civils dignes 
i Policies Nacionals també, 
(encara que s’haurien de de-
nominar-se Policies Estatals). 
Hi ha policia espanyola total-
ment integrada a Catalunya 

part no només dels centres 
docents, sinó que formen 
part de tot l’entramat civil, 
tant sigui nacional, polític, 
social, econòmic, cultural 
o lingüístic o de la vigorosa 
xarxa associativa, des de la 

nos-
trada.

Catalanisme / 
Independentisme 

d’integració

A Catalunya, el catalanisme 
-

riament com independentis-
ta, sempre hem estat d’inte-
gració. Un País plural, un País 
d’acollida. Ràpidament el de 
fora i que venen a viure aquí, 
ens els fem nostres. 

L’expressió: “És català tot 
aquell que viu i treballa a 
Catalunya i ho vol ser-ho” 
és una màxima històrica que 

molt abans i en plena dicta-

-
cialista independentista com 
fou Joan Cornudella i tota la 
seva gent.

-
dia civil o policia nacional 
mai és un problema a Cata-
lunya, és un dels nostres, na-
cionalment parlant; pensi el 
que pensi políticament. Però 

-
dia civil o policia nacional és 
un problema quan vol ser el 

essències de l’espanyolisme.

L’Aula lloc de debat

Aquests estudiants batxillers 
i universitaris de Catalunya, 
que no només han gaudit de 
la repressió de l’1 d’octubre 
-com ho han expressat sag-
nantment a Twitter-, i para-
doxalment a més, se senten 
ofesos per les crítiques que 
fem a la barbàrie policial; 

-
menys dues coses:

- Que un professor, o un cen-
tre d’ensenyament a l’Aula 
proposi un debat de la re-
pressió durant el Referèndum 
i en faci una revisió crítica, 
no només és un instrument 
de docència en valors, sinó 
que forma part intrínseca del 
que és un currículum educa-
tiu.

- Que hi hagin critiques 
negatives a les carregues 

EDITORIAL / Carta Oberta (continuació)

1 d'octubre, Lleida / EFE
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           policials durant el 
Referèndum, no només és de 

-
cat policial ha demanat per-

no varen actuar  de manera 
professional. La premsa in-
ternacional, les OGNs mun-
dials dedicades als drets hu-
mans, també han condemnat 
la repressió policial.

I tot aquest clam d’indig-
nació nacional, estatal i in-
ternacional es produeix al 
costat de comentaris nega-
cionistes de la repressió fets 
per  polítics indignes o sonors 
silencis de condemna com la 
del propi Rei d’Espanya. I no 
només ningú s’ha excusat de 
la violència, sinó que alguns 

fan burla.

La realitat és dura: 
el Referèndum es va fer

Ens hi posem com vulgueu 
el Referèndum es va fer. Es 

vots.  I milers de persones 
varen participar en la prepa-
ració prèvia i execució de la 
consulta : 

Milers de persones de dife-
rents ideologies varen lite-
ralment fer i imprimir tota 
mena de cartells, per des-

-

aquests cartells arreu. Cen-
tenars de pasquins digitals es 
varen difondre. Webs de pro-
paganda i serveis electorals 
de tot tipus, es varen posar 
en marxa, malgrat la censura 
digital i el pirateig governa-
mental i policial.

Però encara es va anar més 
lluny en la logística, que va 
fer que mentre per una ban-

-
tiu, paperetes de votació i 
sobres electorals; per l’altra 
banda centenars de profes-
sionals i particulars del món 

per restablir material.

logística pròpia del dia de 
la votació, es va involucrar 
i preparar a moltes persones 
per fer funcionar la maquinà-
ria del referèndum. Totes les 
convocatòries tant les forma-
tives com de treball es van 
fer amb la màxima discreció.

També centenars de perso-
nes varen participar en la 

buscat per les forces d’espio-
natge i les policials espanyo-
les : les urnes.

Comprades les urnes a la Xina 
i en un viatge per Occitània, 

varen passar a  Catalunya 
Nord, per ser amagades per 
particulars en múltiples llocs 

acabar l’1 d’octubre als llocs 
de votació distribuïts per tot 
Catalunya. Una xarxa opera-
tiva clandestina que va im-

una generosa i útil solidaritat 
ciutadana.

Solidaritat que també es va 
donar en les escoles i locals 
que calia defensar com a lloc 
de votació i que va caldre en 
alguns llocs, fer tot aquell 
cap de setmana activitats lú-
diques familiars per tenir els 
espais oberts i en contínua 
activitat.  

Aquesta mateixa solidaritat 
es va reforçar i potenciar el 
dia de la votació, sobretot 
quan va començar la violèn-
cia de les forces policials. 

La realitat és dura: 
la brutal repressió 

va existir

Perquè encara que la propa-
ganda de l’espanyolisme ho 
negui: la repressió policial va 
existir. I d’una brutalitat in-
negable.

Enfront una resistència pací-

va desencadenar una inter-
venció policial que va anar 

directament a les persones, 
al material electoral i a des-
truir tant de mobiliari dels 
centres docents que varen 
voler.

Ni es va exercir la força de 
manera com marca la deon-
tologia policial, ni d’entrada 
es va buscar cap fórmula de 
negociació per evitar el con-

Va ser una intervenció de 
càstig per aturar una votació 
que quan els directius polítics 
espanyols es van adonar que 
era un escàndol per a tothom 
i sobretot a nivell interna-
cional, llavors quasi a mit-

als centres sanitaris, més els 
que varen només ser tractats 
lleus a casa o els que varen 
patir seqüeles psicològiques  
o simplement varen patir una 
immensa por.   

La digna, sana i lloable 
integració

Davant la realitat del refe-
rèndum exercit i de la re-
pressió aplicada, potser tu 
-estudiant ofès i que la famí-

teus pares policies o guàrdies 
civils i us pregunteu 
el perquè de tot el 

EDITORIAL / Carta Oberta (continuació)

Pavelló Esportiu M
unicipal de Sant Julià de Ram

is. 1 d’octubre.
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1 d’octubre, davant el col·legi electoral de l’Escola Infant Jesús de Barcelona. 
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              que estàs passant.

Mira, l’independentisme s’ha 
equivocat moltes vegades, 
però en la integració de tot-
hom no s’ha equivocat mai, 
perquè forma part de la co-
lumna vertebral del nostre 
poble i del catalanisme. Si 
voleu, podem acceptat que 
hi poden haver casos aïllats 
d’hiperventilats, però així 
no és com funcionem més de 
dos  milions d’independen-
tistes i cap de les tres forces 
polítiques parlamentaries in-
dependentistes.

El problema és que vosal-
tres batxillers i universitaris 
de Catalunya que us queixeu 
per les critiques que fem a 
la repressió del Referèndum 
i que creieu que involucrem 
als vostres familiars policies, 
responeu a toc de consigna 
política. Sou els acompa-
nyats inconscients o consci-
ents dels partits espanyolis-
tes que operen a Catalunya. 

la gran cacera contra l’inde-
pendentisme.

Et volen com 
a carn de gueto

Els que s’autoanomenen 
constitucionalistes o unionis-

tes a Catalunya, simplement 
són uns espanyolistes amb 
un actiu i rampant naciona-
lisme espanyol repressiu.

Són els que ens anomenen 
“separatistes” referint-se als 
“independentistes catalans”, 

-
gia franquista o sigui feixis-
ta. “Separatistes” era com 
ens etiquetava la dictadura 
franquista en la seva propa-
ganda, o ens insultava en els 
seus actes repressius a les 
comissaries o a les presons.

Però a més, aquests espanyo-
listes, aquests que demanen 
medalles pels policies de la 
repressió de l’1 d’octubre, 
són els mateixos que ata-
quen la immersió lingüística 
i els mateixos que parlem 
d’adoctrinament a les Au-
les. El partit “Ciudadanos” 
són els líders de tota aquesta 
doctrina.

Una doctrina perversa que 
vol dividir la nació catalana 
en guetos. Els interessa que 
no hi hagi integració, els 
interessa per treure redits 
electorals, demanar el vot 
relacionant-ho amb els orí-
gens dels familiars de fora de 
Catalunya.

Volen escoles i línies educati-

ves a Catalunya dividides per 
llengües. Els espanyolistes a 
Catalunya no volen “un sol 
poble”, volen un poble tros-

-
gües.   

La veritat és que els estudi-
ants i els seus pares de guàr-
dies civils o de policies, quan 
carreguen i denuncien con-
tra el professorat que obre 

importa la carrega policial 
desmesurada o no, durant 
l’1 d’octubre, de si varen 
actuar com a hooliguens o 
com a professionals policials, 
aquests estudiants i pares 
s’autoexclouen de Catalunya 
i triomfa l’espanyolisme més 
reaccionari.

començat en el propi centre 
docent, que no heu volgut 
portar la vostra queixa a cap 
dels organismes propis que 
el centre té per solucionar 

problemes. Ni tant sols heu 
anar a les delegacions cor-
responents del Departament 
d’Ensenyament, no, res de 
tot això, heu anat directa-
ment a la denúncia policial, 

-

Si l’espanyolisme us vol al 

gueto com a carn de canó 
anticatalanista, en el mateix 
dia a dia us vol fora del sis-
tema institucional de Catalu-
nya.

No us equivoqueu: que men-
tre primer us defensem com 
a catalans i per això exercim 
la immersió lingüística a l’es-
cola,  el defensar el dret a 

-
cràcia, és apostar nacional-
ment i socialment també per 
vosaltres. Vosaltres decidiu.

Si més no, com diria el te-
levisiu professor Merlí, com-
porteu-vos dignament com a 
“peripatètics catalans” del 
segle XXI. Salutacions,

    

   

Joan-Ramon 
Colomines-Companys

Editor i director de 
LO CAMPUS 
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