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Cicle de conferències - Raons per la INDEPENDÈNCIA

CATALUNYA, EL PAÍS OCULT D’EUROPA. 

Matthew Tree 
27 de febrer del 2014. Auditori Ateneu de Banyoles 

  Desconeixement de Catalunya

Quan a fi nals de la dècada del 1970 vaig venir a Catalunya a conèixer els 
meus sogres holandesos, que hi vivien, no tenia cap interès en venir-hi, no 
sabia que existia. Pensava que anava a una regió d’Espanya. En ser aquí, 
vaig quedar sorprès, estranyat..., ningú me n’havia parlat. 

A diferència de Catalunya, Escòcia és internacionalment coneguda a través 
d’uns tòpics (selecció de futbol, la faldilla del vestit tradicional, el Whisky, 
el “made in Scotland” als productes...), tòpics que porten al coneixement 
profund: tothom sap que no és una regió anglesa. En canvi la immensa 
majoria del món no tenia, de Catalunya, un equivalent dels tòpics escoce-
sos, com podrien ser la barretina, el plat de mongetes amb botifarra... En 
parlar de Catalunya no se la relacionava fi ns ara amb cap imatge concreta, 
ni se la sabia situar en un mapa. Barcelona, el Barça i la cuina catalana, 
que tenen un ressò internacional, de vegades s’associaven a Catalunya, 
però entesa com a una regió d’Espanya. 

       El per què del desconeixement de Catalunya fi ns ara

La ignorància sobre Catalunya provenia dels mateixos estrangers que hi 
resideixen ja que la majoria han tingut una actitud negativa envers el que 
és català, resultat d’una hispanofília mal entesa (Espanya: país senzill, 
primitiu, monolingüe...). Catalunya no encaixava amb aquesta imatge. No 
n’han volgut saber res i no han après la llengua, que és la porta d’entrada. 
D’altra banda, els corresponsals de premsa estrangera, que resideixen a 
Madrid i han estat imbuïts de l’espanyolisme imperant, fi ns ara han con-
siderat que Catalunya és una regió que s’inventa una història i que és la 

regió més pròspera que vol marxar per egoisme... Finalment l’Estat es-
panyol ha afavorit sempre la visió unitària d’Espanya; entre molts exem-
ples: l’Institut Cervantes, que projecta la cultura espanyola a l’exterior, 
no n’explica la realitat plurinacional o és il·legal que als productes que 
s’exporten consti “Made in Catalonia”. 

       Catalunya es fa visible
 
El moviment vers la independència ha generat una visibilitat que no exis-
tia. Si l’inici d’aquesta presència exterior va ser la manifestació de l’11 de 
Setembre del 2012, la multitudinària Via Catalana l’ha catapultada a un 
nivell inimaginable fi ns ara. Ha creat una imatge potent de Catalunya i 
dels catalans, una imatge directament en contra del concepte naciona-
lista, que a Europa s’associa al nazisme i a la xenofòbia. Per primer cop hi 
ha una imatge a l’estranger a la qual s’associa la paraula Catalunya. Una 
imatge gens folklòrica, dinàmica, moderna..., amarada dels valors de la 
convivència i la llibertat.

        Lluita de Madrid contra la imatge de Catalunya

Davant de la imatge que Catalunya ha anat aconseguint a nivell interna-
cional en aquests darrers dos anys, el govern de Madrid  manipula l’opinió 
pública amb l’objectiu de crear una imatge odiosa (totalitaristes, mani-
puladors lingüístics, egoistes...) a fi  d’aconseguir que cap govern europeu 
dialogui amb Catalunya, sintetitzat en la proclama que “els catalans han 
entrat en un carreró sense sortida”. Els catalans no hem entrat en un ca-
rreró sense sortida, al contrari, som en un carrer que no sabem on es por-
tarà, però que té sortides; en canvi Madrid sí que s’hi troba!.

El 20 i 27 de febrer i el 6 de març tingueren lloc les tres darreres conferències del cicle “Raons per la independència. S’hi ha posat de 
manifest la invenció dels historiadors espanyols d’una història justifi cativa  de la política d’assimilació, el coneixement de Catalunya 
arreu del món  a partir de les darreres accions reivindicatives i la necessitat, arrel de la immigració, de trobar un equilibri entre la unitat 
social i la pluralitat cultural. 
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Cicle de conferències - Raons per la INDEPENDÈNCIA

DIVERSITAT CULTURAL, SUMA D’IDENTITATS. 
Joan Manuel del Pozo
06 de març del 2014. Auditori Ateneu de Banyoles

       Les migracions

L’objectiu, en un territori determinat amb diferents cultures com a conse-
qüència de la immigració, ha de ser el d’evitar la fragmentació a través de 
la consecució d’una unitat social bàsica malgrat les diferències notables 
que hi puguin haver (llengua, religió, genètica, vestir...), és a dir, evitar 
unitats tancades, disgregades, que poden arribar a ser hostils entre elles 
i fins i tot violentes. El repte és, doncs, trobar l’equilibri entre la unitat 
social i la pluralitat cultural.   

       Polítiques d’acollida

Les millors polítiques són les que busquen plantejaments globals amb 
els quals no solament se’n beneficien els nuclis d’immigrats sinó també 
el conjunt de la població.  D’altra banda han de ser unes polítiques plu-
rals quant als resultats finals, és a dir, la modulació de la integració de 
l’immigrat en la societat receptora no ha de ser forçosament única, pot 
ser diversa i depèn de diferents factors. Igualment s’han d’afavorir les 
actituds positives en relació a “l’altre” (la manera de trobar-se, d’estar 
junts...), el conjunt de la ciutadania hauria de participar-ne i fer seu el 
“no tothom ha de ser com jo”. Hem de viure amb un profund respecte 
envers tothom.

       De  la multiculturalitat a la interculturalitat

No es pot dir que existeixi una essència de catalanitat prefixada per en-
davant, sinó que existeix un procés d’evolució de la catalanitat  a través 
dels temps. Els catalans som més una construcció que es va fent, que no 
pas una herència del passat.

De les migracions en resulta la multipertinença, és a dir, la possibilitat de 
pertinença de la gent a diferents grups socials o nacionals alhora. Però, 
a més a més, les persones interactuem i es genera un procés de barreja 
d’identitats. És per tot això que hauríem de treballar per obtenir camins 
d’unitat democràtica, basada amb l’acceptació real i actitudinal dels al-
tres, que permeti l’expressió de la pluralitat cultural individual i afavo-
reixi el pas de la multiculturalitat  a la interculturalitat. 

CATALUNYA I ELS ORÍGENS DE L’ESTAT MODERN 
ESPANYOL* Antoni Simon
20 de febrer del 2014. Auditori Ateneu de Banyoles

       El regne de Castella: ansiós de conquestes

L’intent per part de l’antic regne de Castella de fer-se amo i senyor de 
tota la península Ibèrica es manifesta clarament ja a finals del S. XVI. 
Castella, on residia la Cort de la Monarquia Hispànica i amb una població 
molt més nombrosa, es planteja  imposar als altres regnes peninsulars 
les seves lleis, que el rei fa i desfà al seu gust. Castella intenta imposar-se, 
de sotamà, a mitjan S. XVII, fet que desembocarà en la Revolta Catalana 
dels Segadors, que ho impedirà. 

       Els historiadors espanyols: 
       justificadors de conquestes i espolis

Els historiadors espanyols, al servei d’una Espanya “una y grande”, han 
maquillat  aquest afany de domini i conquesta. Consideren que tot el pro-
cés històric havia de conduir per força a un estat unitari seguint el patró 
de Castella. Visió que els porta a ignorar les altres cultures de la penínsu-
la i també el plantejament confederal de la Corona d’Aragó, on havia un 
respecte mutu entre els seus estats, finalment oculten les  repressions 
constants per imposar aquesta Gran Castella al llarg de la història. 

       Lloances dels historiadors espanyols a la política del 
       Borbons

Els historiadors espanyols consideren que la política uniformitzadora dels 
reis espanyols, de després de la Guerra de Successió, va fer possible una 
forma de govern millor ja que enterrava el model feudalitzant i oligàrquic 
anterior existent als estats de l’antiga Confederació Catalano-aragonesa. 
També valoren aquesta política d’assimilació com a més eficaç en fer pos-
sible el creixement econòmic català del S. XVIII, alhora neguen que sigui 
imposada ja que consideren que hi va haver una acceptació, per part dels 
catalans, de les noves lleis, i finalment oculten la resistència catalana a 
la uniformització.

       Espanya s’ha inventat una història a mida

Els historiadors espanyols també defensen que el règim absolutista era 
el pas per arribar a un estat modern. Aquest argument és pura invenció 
ja que es contradiu del tot amb l’evolució gradual cap a models parla-
mentaris, i per tant democràtics, feta per països com Anglaterra, Suècia, 
Dinamarca... amb trets constitucionals semblants a la Catalunya d’abans 
del 1714.

En relació al creixement econòmic del S.XVIII, els historiadors catalans 
destaquen la contradicció que Espanya al cap de vuitanta anys, a finals 
d’aquest segle, és un estat decrèpit políticament i amb fracàs econòmic. 
També s’ha demostrat que el creixement econòmic de Catalunya del S. 
XVIII ja s’inicia a finals del S. XVII, sense que tingui res a veure, doncs, 
amb l’absolutisme borbònic.
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La Noucentista
Botiga Gourmet
 
c/ Migdia, 22 - 17002 Girona
t    972 201 846
facebook La Noucentista

Mesa Cívica per la Llengua 
Banyoles 



Com cada primer dimecres de mes a l’assemblea que va tenir lloc a la 
Cúpula vam continuar treballant pel nostre objectiu.

Els principals temes tractats van ser l’èxit de públic de les xerrades del 
Cicle de Conferències de Raons per la Independència, les parades de Sig-
na un Vot i la crida als voluntaris, la presentació de la nova Territorial 
d’Esponellà i Crespià, les noves entitats adherides, en aquest sentit es 
van fer propostes de col·laboració amb les ja prop de quaranta entitats. 
També es va informar de la propera Assemblea General a Tarragona i la 
nova campanya a les cases de turisme rural, així com l’intercanvi amb 
escocesos proposat per l’ANC amb l’objectiu d’internacionalitzar el pro-
cés. També vam fer una “pluja d’idees” per començar a pensar en l’11 de 
setembre. Fonts del Secretariat ens van informar que han rebut més de 
dues-centes propostes de les Territorials.

El proper 23 d’abril busca les parades de l’ANC per la comarca, com-
prant-nos el llibre o la rosa també ajudes a finançar l’Assemblea per-
què podem ser encara més actius en el procés.

El dimarts 18 de març es va fer la presentació de l’ANC a Cal Baró, 
d’Esponellà. Fruit d’aquesta trobada van inscriure’s nous socis tant 
d’Esponellà com de Crespià i en les properes setmanes es constituirà la  
territorial d’Esponellà de l’Assemblea Nacional Catalana.

El cap de setmana del 22 de març es va fer una segona recollida intensiva 
de peticions de la campanya Signa un vot, aquesta vegada amb el suport 
de l’Associació de municipis per la independència (AMI). La recollida es va 
fer a tot Catalunya, a la comarca es van fer fins a 16 punts de recollida. 

El Signa un vot consisteix en demanar al Parlament de Catalunya que es 
convoqui la consulta sobre la independència i si aquesta no es permet o 
no se’n reconeixen els resultats es demana als càrrecs electes declarin la 
independència d’acord amb el dret internacional.

La campanya no ha finalitzat. Si abans no arriba la convocatòria oficial 
de la consulta la campanya acabarà a la propera Diada. En diferents actes 
o festes de la comarca anireu trobant taules de l’Assemblea on podreu 
signar, i molt important, convèncer a familiars i coneguts a signar. Es pot 
votar a partir de 16 anys. Els inmigrants amb NIE poden també votar, si 
no tenen aquest document es comptabilitzaran com a “vot de recolza-
ment”.

Entre altres llocs aquest mes d’abril ens podreu trobar per Sant Jordi a 
Banyoles a la parada de l’ANC.
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RESUM DARRERA ASSEMBLEA 
“LA CÚPULA”

CELEBREM EL SANT JORDI NOVA TERRITORIAL ESPONELLÀ - CRESPIÀ 

SIGNA UN VOT MASSIU – 22 i 23 DE MARÇ

Mas Vidal - Turisme Rural
a Mas Vidal - Sant Esteve de Guialbes
t  636 490 992
e  info@masvidal.cat
w www.masvidal.cat

Bazar Canarias

a Av. dels Països Catalans, 59
   Banyoles
t  972 571 187

I en relació a la inexistència de la imposició de la uniformització per part 
de Castella, propugnada pels historiadors espanyols, els historiadors 
catalans posen en evidència que després del 1714 hi ha una autèntica 
ocupació militar amb una gran repressió posterior, que fou deliberada, 
sistemàtica i violenta. Igualment al llarg del S.XVIII hi ha una resistència 
interclassista a les imposicions de Madrid. i els diferents viatgers d’aquest 
segle destaquen, en les seves cròniques, la voluntat dels catalans de con-
vertir-se en una nació lliure.
 En definitiva, doncs, Espanya s’ha inventat la historia que els ha convin-

gut per justificar les polítiques de conquesta i assimilació forçada porta-
des a terme per Castella, sota el nom d’Espanya. 

(*)  Aquesta conferència va tenir un elevat nivell acadèmic. El resum que us ofe-
rim és una versió que conté els conceptes que s’hi van expressar, però explicats 
de forma més planera. 
 
Podeu accedir als vídeos i resums més amplis de les conferències a través de la 
nostra pàgina web: www.ancplaestany.cat



ESDEVENIMENTS PASSATS 

... 05 de març Assemblea comarcal de l’ANC del Pla de l’Estany a “La Cúpula”

… 06 de març Conferència de  Joan Manel del Pozo (professor de filosofia, UdG)
  Una interessant xerrada a l’Ateneu sobre immigració i identitat al nostre país, i del repte que representa per la societat  
  catalana aconseguir una societat unida dins la pluralitat cultural.

… 13 de març Conferència d’en Jaume Marfany (vicepresident de l’ANC)
  Per tancar el Cicle de Raons per la Independència una exposició clara i concisa dels possibles escenaris fins el 9 de novembre.

... 18 de març     Presentació de l’AT Esponellà – Crespià
  Es posen les bases per construir una nova territorial al Pla de l’Estany.

... 22 i 23 març     Recollida de firmes per la campanya “Signa un vot”
  Massiva recollida a diversos punts del Pla de l’Estany. Continuarem!

… ENTITATS: noves entitats adherides

CALENDARI D’ABRIL
... 02 d’abril  Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h.  

... 05 i 19 d’abril Parada de l ‘ANC a la Plaça Major de Banyoles.

... 23 d’abril  Parada de l ‘ANC de Sant Jordi a la Plaça Major de Banyoles.

... 07 de maig  Assemblea comarcal de l’ANC a “La Cúpula” de Banyoles (Entrada al costat del Teatre Municipal), a les 20:00h.

ARA ÉS EL MOMENT DE FER-TE SOCI DE PLE DRET

… Necessitem més que mai el teu suport. Les darreres setmanes, degut a les amenaces continuades contra l’ANC s’han disparat el nombre  
 de socis de forma exponencial. Al Pla de l’Estany han incrementat en un 55%.

... Ser membre de l’assemblea només són 4 euros al mes (3 euros si ets estudiant o jubilat) i amb això fem molta feina aquí i també a llocs  
 on el missatge de l’ANC és molt important. 

... Fes-te membre i ajuda el teu país.

... Pots omplir la butlleta que trobaràs a la nostra parada o bé a través de la pàgina web www.assemblea.cat/inscripcions

AGRAÏMENTS DEL MES DE MARÇ

Si vols posar un anunci al nostre butlletí o contactar amb Comunicació de l’ANC Pla de l’Estany, el correu és
comunicacioancplaestany@gmail.com
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... MESA CÍVICA PER LA LLENGUA

... AJUNTAMENT DE BANYOLES
... BAZAR CANARIAS
... BAR PATAGONIA

 Blai Cortada - Clínica Dental
a  Avda. Països Catalans, 23 1er pis
    Banyoles
t  972 570 147

Can Vicens
Turisme Rural  

a   Vilamarí
w  www.canvicens.com


