
 

 
 

 
UN LLIBRE PER CONÈIXER MILLOR  
LA REALITAT CATALANA 

El passat dia 17 de maig, el Grup Blanquerna i l’Ateneu Pere Mascaró 
organitzaren, a Can Alcover, la presentació del llibre:“De l’estatut a 
l’autodeterminació” amb el subtítol de "esquerra nacional, crisi econòmica, 
independència i Països Catalans", de Jaume Bosch. 

Jaume Bosch és un dirigent polític català que ha transitat com actor de primer 
ordre per la política catalana des dels darrers anys del franquisme carregat 
d’honestedat i compromís amb l’esquerra i el País. Començà la lluita política 
quan encara estudiava dret a la universitat de Barcelona on fou deixeble de 
Jordi Solé Tura i militant del PSUC. D’aquells anys li ve la profunda convicció 
de què la lluita per l’emancipació social i nacional son dues cares inseparables 
de la mateixa moneda. 

A les primeres eleccions municipals de la democràcia és elegit regidor de Sant 
Feliu de Llobregat a les llistes del PSUC. Després d’anys de militància al 
municipalisme participa en la fundació d’Iniciativa per Catalunya Verds. Va 
ésser senador entre el 2004 i el 2006 i és diputat al Parlament de Catalunya 
des del novembre del 2003. 

Considero que el seu llibre és un instrument molt útil que ens ajuda a conèixer 
la realitat política que es viu a Catalunya actualment. Per una part ens explica 
la seva visió dels esdeveniments que passen a Catalunya des de l’elaboració 
de l’Estatut del 2006 fins l’actualitat, esdeveniments que ell ha viscut en primera 
persona: Va ésser ponent de la redacció de l’estatut al Parlament català, 
després formà part de la comissió encarregada de negociar amb el Govern 
Espanyol. Posteriorment participà en la campanya del referèndum per l’estatut, 
en les mobilitzacions del juliol del 2010 i de l'11 de setembre del 2011 i 
darrerament ha votat afirmativament les dues declaracions sobre la sobirania 
del poble català. 
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Per una altra part ens mostra la seva particular evolució política. Des d’un 
home que defensà la Constitució espanyola del 1978 i l’Estatut del 1979. Que 
treballa activament per l’estatut del 2006 i el defensà davant el Govern Central 
aferrissadament i que a pesar de les retallades que va patir al Parlament 
espanyol defensà el si al referèndum posterior. És a dir un ciutadà que ha 
cregut i defensat fermament una proposta Federal per l’estat espanyol.  

Però la sentència del Tribunal Constitucional, que ell considera que no tant sols 
despulla l’Estatut de tot contingut que defensi Catalunya com a una nació sinó 
que és una humiliació inacceptable al Poble Català, situa un abans i un 
després.  

No se pot acceptar des de cap punt de vista democràtic que un tribunal 
constitucional desmunti un estatut d’autonomia aprovat pel Parlament català, 
pel Parlament i el Senat Espanyol i pel poble català que ho ha referendat en 
referèndum.  

En Jaume Bosch pensa com molts de catalans i catalanes i així ho explica al 
seu llibre que la sentència del Tribunal Constitucional trenca el pacte 
constitucional entre Espanya i Catalunya i en conseqüència no queda altra 
opció que donar la veu al poble català. Cal exercir el Dret a decidir i cal 
defensar un estat propi català. 

Fins aquí, aquesta és la posició que manté Iniciativa per Catalunya Verds i que 
ratificà a la seva darrera Assemblea Nacional del passat més d’abril. És a dir, 
després dels esdeveniments que han passat entre Catalunya i Espanya els 
darrers temps els meus companys d’ICV defensen l’aplicació del dret a decidir 
dins aquesta legislatura i la constitució d’un estat català, que podrà decantar-se 
per federar-se o confederar-se amb l’estat espanyol o declarar-se independent. 
Però el meu amic Jaume Bosch dona una passa més i defensa obertament un 
estat català independent que és una de les dues posicions que per ara 
apareixen dins ICV. 

Així mateix, el llibre de Jaume Bosch, encara ens sorprèn amb un darrer capítol 
on esposa amb absoluta claredat el seu posicionament sobre els Països 
Catalans. Creu amb els vincles que els uneixen i amb els trets comuns que 
comparteixen, però alhora representen realitats territorials i/o nacionals pròpies 
i en conseqüència cada un dels territoris que composen els Països Catalans 
tenen la seva sobirania pròpia. Aposta decididament per teixir complicitats i 
enfortir el treball en comú des del reconeixement de les diferents realitats i el 
respecte als altres. 

En definitiva i com us deia abans, aquest llibre, que de per si, té interès per 
conèixer les assenyades opinions d’un excel·lent intel·lectual i lluitador com en 
Jaume Bosch és també una bona manera d’entendre l’evolució, els darrers 
anys, de milers de ciutadans i ciutadanes catalans.  


