
Per primer cop en la història recent del nostre país, una demanda política sorgida purament del bres de 
les classes populars ha esdevingut l’eix central del debat institucional. De manera inèdita, la gent s’ha 
organitzat des d’àmbits ben diferents al si d’un propòsit compartit: per la independència, per la ruptura. 
L’arrel del fruit rau en múltiples processos:

- La persistència tan silenciosa com dolorosa del poble català -vingui d’on vingui- per la supervivèn-
cia cultural col·lectiva durant tres segles.

- La tasca tossuda de militants incombustibles en contextos en què l’independentisme era una op-
ció marginal en la societat i inexistent en el marc polític.

- I, darrerament, l’explosió de realitat que ha detonat la crisi capitalista, a més de la demostració –a 
cada amenaça- d’una caducitat creixent en el decadent règim neofranquista del 1978 a l’Estat 
espanyol.

El Casal Panxo, com a actor insert en el poble organitzat, ens sabem activament partícips d’aquest 
procés imparable. I ens sentim responsables directes, al costat de la gent, de la consecució dels ob-
jectius que el mouen, car som conscients de la possible irrupció de la renúncia en sectors ara mateix 
imprescindibles en el trencament amb l’Estat i el perill que això suposa.

En aquest sentit, el proper pas –ni el primer ni el definitiu- d’aquesta ruptura democràtica són les elec-
cions al Parlament de Catalunya programades el 27 de setembre d’enguany. Cal convertir aquests co-
micis en una nova manifestació ineludible d’una voluntat ferma independentista per part del poble; és a 
dir, en un plebiscit que precedeixi un veritable procés constituent. Així doncs, de part del Casal, optem 
per la llista de la Candidatura d’Unitat Popular – Crida Constituent (CUP-CC). Instem militància, 
socis i simpatitzants a participar activament de la campanya de la CUP-CC, dels actes i del vot, a més 
de la construcció diària de la Unitat Popular des de tots els àmbits de les nostres vides. Perquè:

- És l’única candidatura nítidament independentista capaç de no arronsar-se davant imposicions 
legals espanyoles.

- És l’única candidatura que pot esdevenir la clau de volta a l’hora de pressionar la construcció 
d’una majoria parlamentària per l’autodeterminació.

- És l’única candidatura que promou un procés constituent en què, a més dels partits polítics, el 
poble organitzat (entitats, associacions, moviments socials...) posi les bases del nou Estat en pro 
de les seves necessitats majoritàries.

- És l’única candidatura que ha anunciat la reunificació dels Països Catalans com a prioritat un cop 
es produeixi la independència parcial de la nostra nació.

- És l’única candidatura que entén que la sobirania del nostre poble no serà completa si ens man-
tenim sota el jou d’una Unió Europea desigual i bel·licista.

- És l’única candidatura que entén que la societat catalana no pot ser lliure de cap manera si no 
amputem el masclisme hegemònic de l’imaginari individual i social.

Per tots aquests motius, i coneixedors de l’excepcionalitat del context que ens ha tocat viure, no pen-
sem aturar-nos un cop divisada la victòria. Ara és l’hora, doncs, de deure’ns a Miquel Martí i Pol perquè 

[...] potser
caldria que trenquéssim la rutina
fent algun gest desmesurat, alguna
sublimitat que capgirés la història [...].

Governem-nos! 

Berga, Països Catalans, 16 de setembre de 2015.

ComuniCat del Casal Panxo en motiu de les eleCCions 
del 27 de setembre de 2015


