
Els símbols de l’Espanya oficial a la sala de plens de Tàrrega¡

L’actualitat nacional i estatal és molt intensa i canviant darrerament i com més va, més determinant. 
A les forces independentistes ens porta, inequívocament, a defensar la convocatòria de la consulta 
del 9 de novembre, malgrat que a la CUP, particularment, no ens convenç la doble pregunta. Caldrà 
veure amb quines majories podrem encaminar-nos cap a la independència nacional del Principat de 
Catalunya. Cal exigir que s’esclareixi i que en tot cas, si cal, es convoqui un segon referèndum amb 
un sí i un no, sense terceres vies ni preguntes trampa.
Dit això, doncs, la CUP estem pel referèndum del 9-N, la independència i els Països Catalans. Per 
aconseguir tot això, també el primer punt, caldrà desobeir la legalitat espanyola atès que els poders 
de l’Estat mai no ens deixaran exercir el dret d’autodeterminació, dret clau per avançar cap a la 
ruptura democràtica i una justícia social que la patronal, la Troica i la Unió Europea ens han 
arrabassat ja a dia d’avui.
Però anem a coses més properes encara i parlem de Tàrrega. Amb l’abdicació del rei Borbó, 
imposat per Franco, caldria que els espais oficials com les sales de plens dels ajuntaments 
canviessin la foto del rei Joan Carles I pel retrat del seu fill, Felip VI. A Tàrrega, trist però cert, 
encara hi ha el retrat del rei en aquesta sala de plens, símbol màxim de la unitat d’Espanya; a més 
de la bandera espanyola... Així, ens preguntem què farà l’actual equip de Govern de Tàrrega: traurà 
d’un cop la trista foto del monarca o la tornarà a penjar? Si no som capaços de desobeir en aquest 
petit fet, com podrem desobeir la negativa de l’Estat de convocar una consulta? No podem acceptar 
més renúncies.
No se n’ha fet gaire ressò, però és ben cert que al balcó del Consell Comarcal de l’Urgell del carrer 
d’Agoders hi penja, des de fa uns quants mesos, la bandera espanyola, ja que la presidenta Rosa M. 
Mora no va voler tensar la corda amb la Delegació del Govern espanyol a Catalunya. Si cedim com 
va cedir CiU als consells comarcals, sabem que no anirem enlloc. Com a mostra de la seva covardia 
política, van penjar una estelada a la façana del darrere del Consell Comarcal; però això és, ras i 
curt: ser independentista de dia i unionista de nit.
D’altra banda, denunciem que l’equip de Govern de Tàrrega pretén incorporar un representant de la 
Guàrdia Civil a la Junta Local de Seguretat, tal com demana la Delegació del Govern. Feia anys que 
la Guàrdia Civil no hi assistia; com a mínim, mostrar-hi rebuig, oposar-s’hi i actuar amb 
conseqüència. Però aquest no és el camí de CiU ni dels seus socis, tampoc a Tàrrega.
La desobediència, la civil i la institucional, mereixen fets i altura de mires. Ara bé, deu ser difícil 
desobeir per qui té la vida plena de privilegis i de butxaques plenes. Aviat veurem com avança tot 
plegat.
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