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PRÒLEG 

Quan vaig entendre que volia dir l’Agustí Chalaux amb això de canviar 
l’actual moneda anònima per la factura-xec li vaig preguntar ¿com es podria 
portar a terme un canvi d’aquest tipus? i ¿com aquest canvi tècnic permetria 
una distribució de la riquesa més justa que l’actual? L’Agustí em va contestar: 
Ja fa temps que tinc estudiats i treballats una colla de decrets lleis que ho 
expliquen, es tractaria de que un Estat, per petit que fos, fes una Constitució 
inspirant-se en aquests textos. A partir d’aquella pregunta varem començar 
un curs setmanal, a l’escola per adults que dirigia en Lluís M. Xirinacs, a la 
avinguda Mistral de Barcelona (anys 1980...). En Xirinacs va assistir 
puntualment i activament a tot el curs, juntament amb una trentena més 
d’alumnes. El curs va durar 3 anys, exceptuant els mesos de juliol i agost. Val 
a dir que en Lluís M Xirinacs va incorporar plenament les teories de l’Agustí 
en el seu model Globalium. Com a resultat varen quedar uns apunts que ara 
editem per si poden inspirar als activistes d’aquest sentiment independentista 
que estem vivint actualment. 

 
Ara vivim sota el mandat dels grans banquers i financers mundials, això 
s’acabaria de soca-rel si la Constitució de l’Estat s’inspirés en els textos 
d’aquest llibret. Costa molt canviar una Constitució però en fer-la de nou és 
el moment de posar-la al nivell més alt possible en quant a Justícia i llibertats 
concretes per a totes les persones del país, siguin individuals o col�lectives. 
 
Si ens mirem aquests textos sota un punt de vista global hi trobarem uns 
ideals llibertaris, és a dir a favor de tot el poble, només poden molestar als 
“plutarques” actuals: banquers i financers de gran volada. Recordeu que fa 
pocs dies es va sotmetre als bancs europeus a una prova  “de resistència o 
estrès”. El resultat: suposant que tota l’economia real (atur, vendes, 
construcció...) anés fatal, els bancs anirien bé!!!  Estem ben fotuts! 
 
A més de reflectir uns ideals molt nobles, els textos de l’Agustí estructuren 
un sistema econòmic científicament transparent mitjançant la factura-xec. 
L’anàlisi i mesura del que passa al mercat en queden garantides. 

 
Pel que fa a la Justícia aconsegueix separa-la radicalment del Poder Legislatiu 
i del Poder Executiu. A més el lideratge polític s’aconsegueix 
democràticament de baix a dalt. El municipi recupera el protagonisme en ser 
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propietari de la seva terra i en tenir capacitat creditícia pròpia segons la 
riquesa mercantil creada. 

 
Les persones haurien de triar entre dedicar-se a fer diners produint 
mercaderies i serveis útils (treballadors, empresaris, capitalistes i inventors) o 
fer feina amb les persones a canvi d’un sou digne (mestres, metges, artistes, 
polítics, jutges...). Evidentment podrien canviar d’un grup a l’altre però no 
jugar a dues bandes. 

 
L’Agustí ens argumenta, molt racionalment, que donar un salari d’atur forçós 
indefinit (renda bàsica) reactivaria l’economia de base amb molta més 
eficàcia que injectant grans quantitats als bancs i caixes actuals. 

 
L’ecologia, la defensa i seguretat interior i exterior també hi són 
contemplades amb rigor a l’hora d’exigir-ne responsabilitats. 
 
Tinc la sensació que la majoria de polítics actuals són refractaris a estudiar i a 
debatre propostes noves, en aquest sentit no escolten si qui els hi parla no és 
un dels seus “mestres”. Per això no es van escoltar a en Xirinacs. En 
conseqüència ens toca al poble estudiar i divulgar les novetats fins a fer-nos 
escoltar perquè canviïn d’opinió. 
 
Només voldria afegir que és gràcies a l’esforç d’en Llorenç Martos que ha 
estat possible la recuperació i edició d’aquests textos. Moltes gràcies. Per més 
informació no dubteu a consultar www.bardina.org 
 
Joan Parés. Juliol de 2010. 

DECLARACIÓ D'INTENCIONS 

Bé, continuem explicant l'obra de l'Agustí Chalaux que és immensa, que no ens 
l'acabarem pas, que és interessantíssima. Ara permeteu-me que faci una disquisició sobre 
la independència.  
Si tenim una independència, què en farem d'aquesta independència? En Laporta serà el 
President? En Millet i Bel, Ministre de Cultura? I l'altre d'Economia? Segur que 
seguirem en la mateixa òrbita que d'altres països europeus. És una independència que a 
mi em recorda les parelles que van malament i diuen: fem un fillet que així ho arreglarem, 
a veure què passarà. Benvingut el fillet, benvinguda la independència arribi com arribi, 
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però no és una manera maca, bona, sòlida de preparar-la. En Lluís Maria Xirinacs deia 
que abans de fer un referèndum per a la independència, cal estar un any, amb possibilitats 
d'accés als mitjans de comunicació, per explicar què volem i què en farem d'aquesta 
independència. Això sí que pot engrescar la gent, el poble, però només la independència, és 
una il�lusió que sense programa, és molt perillosa. Això va passar el 1936, ens explicava 
l'Agustí Chalaux, quan la CNT i el seu Ministre de Governació, Abad de Santillan, 
se'ls hi va anar tot en orris perquè no tenien ni idea del què havien de fer, ni de com 
anaven els calers, ni de com els banquers els i prenien el pèl. Va ser una ocasió frustrada, 
que és molt perillosa, penso jo. Bé, és un pensament que m'ha vingut al cap. Fora bo que 
els qui volen la independència, coneguessin el programa de l'Agustí Chalaux. Avui 
explicarem quelcom que és fonamental: com es poden repartir diners a tothom, a partir del 
bé comú. 
Veureu que és una meravella, que és una manera de fer-ho ben original i ben diferent del 
que es fa ara. Es tracta del decret llei núm. 20 Sobre Salaris Socials Financers. Però 
abans us comentaré quatre esborranys dels que feia l'Agustí per incloure com exposició de 
motius en algun decret-llei que es poden entendre com a declaració d'intencions. 

I. Tots els ciutadans i totes les ciutadanies són cridats a exercir, amb plenitud 
auto-democràtica, tots llurs drets de dignitat, seguretat i llibertats personals 
que els anteriors i els següents decrets-lleis els hi asseguren, a través de la 
protecció quotidiana i eficaç del nostre Estat autopolític, de la nostra Justícia 
totalment independent de l'Estat i de qualsevol altre poder de fet, per més 
ocult i subtil que sigui.  

• Fins ara per raó de diner (anònim), la societat fabrica a raig fet: 
miserables d'esperit, 

•  i pobres de cos i cultura: incultes.  

La corrupció plutàrquica (a través del diner anònim) i la violència policíaca, així 
com qualsevol d'altres violències en contra dels lliures ciutadans i de les 
lliures ciutadanies, tenen plena vigència, (això ho deia l'Agustí fa seixanta anys i 
avui dia encara la tenen) malgrat que "els Drets Humans" s'haurien de 
respectar. 

El patriotisme sincer denuncia els mals d'una antipolítica (és el que estem patint) 
cínicament mantinguda en la nostra comunitat. 
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La proposta de constitució que farem, està pensada per a demostrar, en la 
pràctica quotidiana de la nostra vida comunitària, interna i externa, que no 
existeix, en la realitat actual de la lliure evolució de l'home, cap pretesa 
fatalitat, que pugui impedir que reformes adients de les estructures, funcions 
i òrgans socials puguin arribar a bon terme en la direcció moral i ètica més 
alta i progressiva. És per això que hem atacat: 

• en primer lloc, l'aparell de l'omnicorrupció plutàrquica; (és el primer que 
denúncia l'Agustí) 

• en segon lloc, l'aparell de l'omni-coacció estatista i de la por que inspira 
als senzills ciutadans no adscrits al sistema de poder corrupte; (l'Estat fa 
por pels impostos, la policia, les injustícies que tolera, el poc servei que dóna i  
la misèria que reparteix) 

• en tercer lloc, l'aparell de la imbecil�litat "burro-cràtica"; (les oposicions) 
• en quart lloc, l'aparell de les violències i tortures policíaques, sense cap 

control justicial independent. (avui dia encara passa) 

La finalitat de la nostra revolució omni-llibertària és que per sòlids i 
antiquíssims que hagin estat els agafadors d'aquests aparells de manifesta 
antipolítica, és factible, a la vista de tothom, llur total destrucció autopacífica. 
(No és per il�lusió, és perquè tenim un programa, aquí està la gràcia de l'Agustí.) 

Volem demostrar que, teòricament i pràcticament, són possibles, en 
progressió diària i en la direcció indicada, sense que s'impedeixin l'un a 
l'altre: 

1. un progrés social màxim i òptim, fonamentat: 
1.1. Sobre el màxim D'ÒPTIMES LLIBERTATS FENOMÈNIQUES-

CONCRETES en funció quantitativa i QUALITATIVA del real 
progrés tecnològic aconseguit; 

1.2. UN CONTINU DIÀLEG ENTRE "ÀRQUICS" I 
"ANÀRQUICS", una continua dialèctica entre "ARQUIA-
ANARQUIA", EN RÈGIM PROGRESSIU 
D'AUTODEMOCRÀCIA PLENA, ASSEMBLEÀRIA I 
DIRECTA, al màxim i ÒPTIM nivell del mateix real progrés 
tecnològic, especialment del telemàtic;  
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2. UN ESTAT MONÀRQUICAMENT FORT, BREU, EFICAÇ i 
RESPONSABLE davant la Justícia positiva de l'entera comunitat 
geopolítica; 

3. UNA JUSTÍCIA OMNI-COMUNITÀRIA, IGUAL PER A TOTES 
LES PERSONES, INDIVIDUALS I COL�LECTIVES, 
RADICALMENT I TOTALMENT IMPARCIAL, SERENA, 
GRATUÏTA, INDEPENDENT DE L'ESTAT I DE QUALSEVOL 
PODER PER MÉS OFICIÓS, OCULT I SÚBTIL QUE SIGUI; 
(l'Agustí escrivia amb majúscules quan feia referència a coses concretes, quan eren 
abstraccions escrivia amb minúscules.). 

4. UNA MOLT ENÈRGICA uni-FEDERACIÓ DE NACIONS DE 
CARA A L'ESTRANGER; (això és un primer esborrany). 

5. UNA MOLT LLIBERTÀRTA multi-CONFEDERACIÓ D'ÈTNIES I 
D'INTER-ÈTNIES EN EL SEU INTERIOR, DE LLIURE I 
EVOLUTIVA COMUNITAT GEOPOLÍTICA. 

----------------------------------------------------------------------------------- 

II. Segons tot el que s'ha dit fins ara, per a lluitar amb eficàcia auto-pacífica i 
auto-pacificant contra tots els mals reconeguts i totes les contradiccions 
clàssiques de la nostra multi-mil�lenària civilització, només són necessàries: 

1. la intel�ligència en el plantejament i el temps de les reformes 
imprescindibles, segons necessitats prioritàries ; 

2.  el to en la persuasió pels fets, de cara a tot el poble i a totes les classes 
socials, a través de totes les persones de bona fe, millors intencions i 
ferma voluntat autopolítica, contra "l'anarquia a dalt de tot", fins ara tant 
curosament cultivada pels nostres anti-governants i classes pseudo-
dirigents. Cal doncs restablir amb plenitud: 
2.1.  "l'arquia" a dalt, és a dir: en els òrgans de l'Estat i de la Justícia; 
2.2.  i "l'anarquia" a baix, és a dir: respectant al màxim: l'esperit de la lleii 

LES LLIBERTATS FENOMÈNIQUES-CONCRETES-
ELEMENTALS DELS CIUTADANS TOTS I DE LES 
CIUTADANIES TOTES. 

3. el ritme autopolític de les necessàries fases de lluita: 
3.1. per al total alliberament de les ètnies i inter-ètnies històricament i 

lliurement endo-confederades en el si de l'Estat omni-comunitari; 
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3.2. per a la reconstrucció de l'Estat en la seva primigènia simplicitat, 
brevetat, eficàcia i responsabilitat monàrquica; 

3.3. per a la creació d'una Justícia nacionalitzadora, per igualitària, 
serena, imparcial i gratuïta, de la total comunitat geopolítica. 

4.  per a la creativitat imaginativa-concretitzadora d'un ambient realment i 
autènticament omni-democràtic i omni-llibertari. 
----------------------------------------------------------------------------------- 
III. De les lleis mínimes comunitàries generals (això és un esborrany que havia de 
ser un decret llei o incloure'l en el segon, que fa referència a la Justícia) 

És una mania nefasta la de voler legislar sobre coses que no necessiten ésser 
legislades, perquè depenen de persones lliures, tant individuals com 
col�lectives, ètniques o inter-ètniques, en esferes que no tenen perquè ésser 
cedides a cap organisme cívic o polític superior, ja que no fan mal a ningú i 
només tenen repercussions internes en la persona que les fa. 

En tot cas l'única legislació mínima admissible és a favor de totes aquelles 
persones que no tenen, de moment, inicialment, per la raó que sigui, 
capacitat personal suficient per a prendre la iniciativa primera d'una llibertat 
fenomènica concreta. (els disminuïts, els minusvàlids, els invàlid ...). 

Només sobre la base d'experiències documentades i a la demanda 
confederativa de múltiples ciutadanies confederades, intervindrà un 
qualsevol organisme polític o cívic superior per a legislar lleis mínimes que 
hauran d'ésser respectades, amb precisió jurídica, en totes les legislacions 
d'organismes de rang inferior. 
(el que han de legislar són lleis mínimes i a partir d'aquí jurisprudència. És 
una manera de fer justícia molt més justa, avui dia hi ha una diarrea 
legislativa i normativa). 

----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. De l'arquia legislativa (comandament legislatiu). 

La mania de legislar centralistament ha fet, fins ara, de l'Estat, legislador de 
l'entera comunitat geopolítica, la bèstia negra dels 
ciutadans i de les ciutadanies. 
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Cal evitar aquesta incontinència legislativa, centralista, a tort i a dret, en ple 
desordre acumulatiu-contradictori, en oposició flagrant contra:  

1. els costums ancestrals de cada poble confederat i de tots els pobles,que 
la nostra constitució comunitària-llibertària vol lliurement 
confederatsdins de la comunitat geopolítica; 

2. la legítima autonomia de cada institució o associació i de totes les 
institucions ètniques-locals i associatives lliures. 

(Com a conclusió diu:) És imprescindible doncs, dictar com a norma 
constitucional una llei de subsidiaritat, amb prohibició constitucional de que 
les lleis del rang que siguin, no puguin entrar en detalls i minúcies casuístics-
apriorístics: tot cas ha de ser juris-prudencial a posteriori de casos concrets, 
els quals seran sempre jutjats per jutges legítims, independents, imparcials, 
capaços del contrast amb la vida real, sempre i arreu i en tot, imprevisible 
per endavant. (Les lleis no ho poden preveureu tot, cada cas, és cada cas. Lleis mínimes. 
Individualitat de cada cas. Els jutges dicten sentència segons la seva consciència.) 

Les facultats autonòmiques de normativa (legislativa) i executiva de les 
múltiples institucions ciutadanes, tant ètniques-locals com associatives-
lliures, són irrenunciables: exclusivament d'elles mateixes i sols cal esperar un 
constant progrés de lliure superació confederativa. 
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LLEI FENOMENOLÒGICA SEGONS OMNI-
DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA (PLATÓ, GRAHAM, 
MARX) 

 (Això no és un decret-llei, és una exposició: hi ha una quantitat de diners enormes, 
amagats, robats, que segons l'Agustí s'han de repartir, això ja ho deien Plató, Marx, 
Graham. Aquests tres i l'Agustí Chalaux parlen del bé comú. Els qui es queden aquesta 
plusvàlua són els banquers, els financers. En Xirinacs en el seu llibre: La tercera via, 
també en parla). 

EL TOTAL PODER SOCIAL de venda. PRIVADAMENT I 
COMUNITÀRIAMENT solvent (l) és sempre superior (més gran) que "EL 
TOTAL PODER SOCIAL de compra PRIVADAMENT solvent.(3) - a 
menys que hi hagi rendes molt importants "de situació": (tot el que es posa 
al mercat sempre és superior en preu, al que la gent pot comprar) 

• corrupció, opressió , repressió, omni-terrorisme expoliadors; 
•  monopolis i oligopolis;  
• privilegis (lleis privades: església, exèrcit, etc.) 
•  "burrocràcia" i fiscalització exorbitants;  
• proteccionisme duaner a favor dels sectors productors menys 

competitius (sense que el que acabem d'explicitar signifiqui 
desarmament anti-dumping")  

Conseqüència: 
La diferència normal (4) entre "EL TOTAL PODER SOCIAL de venda" 
(tot el que hi ha per vendre, en preus) i "EL TOTAL PODER PRIVAT de 
compra" (tot el diner que hi ha, a la butxaca, per comprar) equival "AL 
TOTAL PODER COMUNITARI de compra", del qual se'n deriven els 
mecanismes clàssics: (que en fa amb aquests excedents l'Agustí) 

1. del crèdit (diners que es retornen) comunitari A LA PRODUCCIÓ 
PRIVADA; (ajuda a les empreses a que s'autogestionin, entre d'altres) 

2. de les finances (diners que no es retornen) comunitàries AL CONSUM: 
(serveix per:)  
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1. sobre-salaris socials financers (sssf) PER AL CONSUM INDIVIDUAL 
I FAMILIAR: 

1. sobre-salaris individuals i familiars per a tothom:  

  2. consum vital mínim:  
  1. individus isolats  
 
  2. famílies  
  2. consum superflu, fet possible per un major enriquiment de   
      l'entera comunitat geopolítica 

2. sobre-salaris individuals-familials als professionals liberals (cal,   dintre els 
límits de la real riquesa comunitària, que aquests sssf-"liberals" siguin autosuficients 
per a cada persona liberal i la seva família, durant tota la vida de l'interessat i, en 
cas de defunció d'aquest, també del seu cònjuge durant tota la seva vida i de llurs fills 
fins els 25 anys).  

2. sobresalaris socials-financers (sssf) PER A CONSUM DIT "DE 
MANTENIMENT I EQUIPAMENT":  

1. professional-individual; 
2. professional d'equip. 
3. institucional i associacional: 

2. repúbliques i autonomies col�lectives-sectorials 
3.  repúbliques i autonomies locals.  

 
NOTES 
 
1. EL TOTAL PODER SOCIAL de venda és igual a la suma de tots els 
valors precio- MERCANTils (el que hi ha per vendre): aquesta suma es 
representativa DEL CICLE DE LA PRODUCCIÓ o sigui DEL FLUX 
MERCANT-PRODUÏT: OBJECTES INERTS (coses) (2), SERS 
SERVILS,(carn, peix ...) SERVEIS UTILITARIS.  
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2. Cal insistir sobre el significat que la llengua llatina clàssica dóna a l'adjectiu 
"INERT, IN-ARTIS. sense l'art suprem de la vida". Per tant "UN 
OBJECTE INERT" és "UN OBJECTE SENSE VIDA" (EL QUAL, per 
definició, no pot ser NI INTEL�LIGENT, NI ESTÚPID, NI IMBÈCIL, 
NI IDIOTA, etc.) (cal insistir en com s'han de tractar els animals que s'han de 
menjar, són sers servils, s'han de tractar amb l'adequat respecte)  

3. EL TOTAL PODER SOCIAL PRIVAT de compra és igual a la suma 
total dels valors salario MERCANTils pagats A LES MERCADERIES 
PRODUCTORES-PRIVADES INVERTIDES EN EL CICLE DE LA 
PRODUCCIÓ; TREBALL, CAPITALS, EMPRESES, INVENCIONS 
UTILITÀRIES.  

4. segons llei o norma fenomenològica anterior.  

Tota teoria "científica" - sigui sistema uniconceptual, és a dir: elemental; sigui 
sistema conjunt o subconjunt de sistemes elementals- ha d'ésser 
hipotèticament- -aleatòriament refutable, en totes o algunes de les seves 
parts, mentre no s'hagi aconseguit la seva plena confirmació o falsació 
experimental. 

Per arribar-hi, després de la necessàriament perseguida primera 
experimentació pervalent o qualitativa, cal indefinidament perfeccionar-ne la 
metria i repetir-ne les experimentacions quantitatives. 

Només aleshores un sistema experimentalment confirmat no és refutable en 
la part estadística-majoritària del seu èxit pràctic; només aleshores les altres 
teories o hipòtesis "científiques", que continuen essent refutables, poden 
plantejar-se com a possibles sortides pro-experimentals per a les 
comprovades excepcions estadístiques a la "llei científica" implicada anterior 
(hom creu que una terminologia més precisa seria, en lloc de "llei científica 
(implicada)", "llei de no-refutabilitat experimental").  
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DECRET LLEI 01 - SOBRE LA PLENITUD DEL 
COMANDAMENT AUTO-POLÍTIC 

Exposició de motius:  

En terminologia clàssica la plenitud del comandament auto- polític, a 
l'ensems legislatiu i executiu, s'anomena "dictadura". 
La dictadura, així definida, no té res a veure amb les mediocres tiranies ni 
amb els estúpids despotismes ni, molt menys, amb els assassins i corruptors 
sistemes de domini que tirans i dèspotes exerceixen sobre els dèbils, per més 
que el verbalisme contemporani busqui confondre'ns. 

La dictadura que s'estableix pel present decret llei té com a finalitat:  

• crear un "govern automàtic" (cibernètica telemàtica) de les coses 
• suprimir, destruint-lo, tot "govern sobre !es persones" tant individuals 

com col�lectives. 

TITOL I. De la proclamació de la dictadura 

Art 1er D'acord amb els resultats de les últimes eleccions celebrades en el 
nostre Estat, com a Cap d'Estat responsable únic, i monarca delegat per a 
l'estratègia del bé comú geo-polític, estableixo la meva dictadura personal 
sobre l'Estat, per a un període màxim de 180 (cent vuitanta) dies, a comptar 
a partir de les 0 (zero) hores del dia següent de la publicació del present 
decret-llei. 

Art 2on La meva dictadura serà personalment i responsablement 
monàrquica, per tant, al termini marcat per l'article anterior, em constituiré 
presoner de la Nació, sota la sanció de la Justícia Nacionalitzadora de la 
comunitat geo-política. 

Art 3er Les responsabilitats del Govern Constitucional Provisional, recauen 
en un Consell de Ministres integrat per 6(sis) membres sota la meva 
exclusiva autoritat. Per integrar l'esmentat Consell anomeno a: 
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...................... Primer Ministre i President del Consell 

....................... Canceller o Ministre d'Afers Estrangers 

....................... Ministre de l'harmonització de les autonomies local 

....................... Ministre de l'Economia 

....................... Secretari de l'Economia Exterior 

....................... Secretari de l'Economia interior 
Redueix el govern a set persones 
 
TITOL II De la successió del Cap de l'Estat 

Art 1er La meva successió serà automàtica, quedant establert el següent 
ordre de successió: 
Successor primer: Primer Ministre, President del Consell de Ministres 
Successor segon: Ministre d'Afers Estrangers 
Successor tercer: Ministre de l'harmonització de les autonomies locals 
Successor quart: Ministre de l'Economia 
Successor cinquè: Secretari de l'Economia Exterior 
Successor sisè: Secretari de !'Economia Interior 

Art 2on Al terme del meu mandat (màxim de cent vuitanta dies), el meu 
successor primer podrà triar entre : 
- continuar amb la seva dictadura, per un període màxim de 180 dies, 
- iniciar un mandat constitucional de 4 (quatre anys), amb la possibilitat (en 
tot moment d'emergència auto-política) d'establir la seva dictadura personal 
per un terme màxim de 180 (cent vuitanta) dies. 

Art 3er Després d'un termini de dictadura personal es produirà l'automàtica i 
immediata successió del Cap de l'Estat, així com al termini de qualsevol 
mandat constitucional. 

Art 4rt Tota successió del Cap de l'Estat portarà a constituir-se, el Cap 
d'Estat cessant, en presoner de la Nació sota la sanció de la Justícia 
Nacionalitzadora. 

Art 5é En cas de cessació pel Cap de !'Estat d'un qualsevol membre del 
Consell de Ministres, així com en cas de dimissió d'un o més membres, la 
successió de Ministres i Secretaris serà automàtica i segons l'ordre establert 
en l'article primer del títol segon, en els membres que constitucionalment 
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quedin en el Consell. Tot membre del govern, si surt sense haver arribat a 
Cap de l'Estat, també serà presoner de la Nació. 

Art 6é Els càrrecs que per un procés de successió quedin lliures en el 
Consell de Ministres, hauran d'ésser proveïts per Elecció General a l'Estat. 

Art 7é Tot futur decret de dictadura personal i responsable del Cap de 
l'Estat en exercici constitucional, implicarà (en el seu mateix text inicial) la 
definició del seu termini, que com a màxim no podrà superar els 180 (cent 
vuitanta) dies. (Amb això l'Agustí és taxatiu) 

Art 8è El comandament del Cap de l'Estat en exercici suposa (ja que la seva 
responsabilitat personal serà completa) una obediència indiscutida dels seus 
Ministres i Secretaris. 

Art 9é En cas de desacord d'un o més membres del Consell, amb qualsevol 
ordre del Cap de l'Estat, hauran de dimitir instantàniament. 

Art 10è Si un desacord és portat a coneixement públic per qualsevol dels 
membres del Consell, hauran de dimitir instantàniament tots els membres 
implicats, inclòs el Cap de l'Estat 

Art 11é Tots els membres del Consell, constitucionalment cessats o dimitits, 
es constitueixen en presoners de la Nació sota la sanció de la Justícia 
Nacionalitzadara de la comunitat geo-polític. 

TITOL III De les eleccions dels successors últims en la llista del Cap 
de l'Estat 

Art 1er Prevista la normalitat de la meva dictadura, es convoca en el dia 
d'avui, a 5(cinc) mesos vista, l'elecció per tot el poble, del futur nou membre 
del Consell, successor sisè del Cap de l'Estat el dia de la meva cessació al 
termini de la meva dictadura. 

Art 2on En cas de mort, d'incapacitat, de cessació o de dimissió d'un o més 
membres del Consell, seran convocades eleccions (amb un mes d'interval 
mínim i dos mesos d'interval màxim) per elegir per part de tot el poble, un 
membre i successor cada vegada. 
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Art 3er. 

a) tots els candidats a aquestes eleccions es presentaran personalment a la 
comunitat geo-política, deixen d'ocupar cap càrrec i suspenen temporalment la 
seva militància al partit 

b) tots els candidats a aquestes eleccions rebran del Tresor Nacional el 
mateix pressupost de presentació personal, 

c) tot candidat que rebi suport de qualsevol partit polític, així com tot 
candidat que esmerci altres diners que els del pressupost constitucional 
en la seva presentació electoral, seran immediatament declarats 
incompatibles pels òrgans justicials. (No si val a tenir més diners que els altres 
per presentar-se a unes eleccions). 

TÍTOL IV De les Funcions de l'Estat 

Art 1er Les Forces Armades i les Policies queden sota el comandament 
directe exclusiu del Cap de l'Estat, responsable únic de totes llurs actuacions. 

Art 2on El Primer Ministre presidirà el Consell de Ministres, sent 
responsable únic (davant del Cap de l'Estat i sota l'exclusiva responsabilitat 
d'aquest últim) de la conjunta tàctica auto-política diària del Consell, al servei 
efectiu i corrent de tot el poble, el qual ha de ser informat constantment i 
amb eficàcia pràctica de totes les accions del Consell. 

Art 3er El Canceller o Ministre d'Afers Estrangers, sota les ordres directes i 
exclusives del Primer Ministre, és responsable únic del "bé comú" resultant 
de totes les lliures relacions contractuals exteriors de l'Estat amb altres 
Estats. 

Art 4rt El Ministre de l'harmonització de les autonomies locals, sota les 
ordres directes i exclusives del Primer Ministre, és el responsable únic del 
"bé comú" resultant de la coordinació de totes les lliures activitats i relacions 
contractuals entre les diverses comunitats locals autònomes i l'Estat. 

Art 5è El Ministre d'Economia sota les ordres directes i exclusives del 
Primer Ministre, és el responsable únic de: 
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a. el "bé comú mercantil" avui dia tecnologicament mesurable amb la 
més precisa exactitud fenomenològica segons auto-política de mercat 
clar i societat transparent 

b. la repartició equitativa del "bé comú mercantil" exactament mesurat, 
entre tots els membres de la comunitat auto-política, a començar pels. 

• més dèbils quant a finances alliberadores. 
• més eficients quant a crèdits forístics a la inversió. 

Art 6è El Secretari de l'Economia Exterior sota les ordres directes i 
exclusives del Ministre de l'Economia, és el responsable únic del "bé comú 
utilitari" resultant de totes !es lliures activitats mercantils exteriors amb 
empreses estrangeres. 

Art 7è El Secretari de l'Economia Interior sota les ordres directes i 
exclusives del Ministre de l'Economia, és el responsable únic del "bé comú 
utilitari" resultant de totes les lliures activitats mercantils entre les empreses 
de la comunitat geo-política, sense cap excepció de mercaderia legal ni 
d'empresa utilitària. 
(Queden ben delimitades les funcions de cada una aquestes persones). 
 
TITOL V De la dissolució de! Parlament en exercici 

Art 1er Queda dissolt l'actual Parlament en exercici 

Art 2on Tots els parlamentaris actuals continuaran cobrant els seus 
honoraris fins a la constitució del nou Parlament. 
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DECRET  LLEI 2 - SOBRE LA INDEPENDÈNCIA DE 
LA JUSTICIA PRO-NACIONALITZADORA DE LA 
COMUNITAT GEOPOLÍTICA 
(El primer Decret llei és sobre l'organització de l'Executiu) 
(L'Agustí va fer tota una colla de decrets-lleis per quan algú arribes al poder pogués fer 
una constitució amb cara i ulls. 
De com s'organitzen els tribunals. La jurisprudència) 

• TITOL I Independència pràctica a través del pressupost. 
• TITOL II Dels membres vacacionals-individuals de l'òrgan justicial.  
• TITOL III Organització permanent de la Justícia. 
• TITOL IV- Organització transitòria. 
•  TITOL V.- Transitòria gratuïtat parcial de la Justícia. 
• TITOL VI. Dels Tribunals i altres Magistratures de servei gratuït a tothom. 
• TITOL VII. Dels honoraris, en el període transitori. 
• TITOL VIII. De la pràctica justicial i policial.  
• TITOL IX De la promulgació i derogació de les lleis.  
• TITOL X Del reclutament dels jutges. 
• TITOL XI Justícia Independent.  

Exposició de motius: 
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La primera conseqüència pràctica a legislar per la nostra dictadura 
omnillibertària tendeix a portar a terme la tasca, no improvisable, de destruir 
el poder estatista i els més o menys ocults poders establerts dintre el 
despotisme i la tirania estatistes, substituint-los per un comandament estatal- 
monàrquic, personalment autoresponsable, amb fi de mandat constitucional, 
davant la Justícia Nacional. Comandament estatal monàrquic. Monarquia no 
és reialesa.  

Cap persona individual o col�lectiva pot ésser a la vegada jutge i part; és 
doncs radicalment antitètic i anticonstitucional que l'Estat (gerent de la 
comunitat geopolítica) tingui sota les seves ordres pràctiques la Justícia 
Positiva. (Com passa ara, que hi ha interferències entre la justícia i la política). 

En la història no hi ha cap comunitat geopolítica que hagi fet grans 
progressos llibertaris a través de l'activitat estatal, sinó que sempre ho ha fet 
a través de la jurisprudència dels seus tribunals. (És una teoria agosarada amb 
molta tradició a Anglaterra). 

Només pot ésser radicalment i pràcticament independent de l'Estat, una 
Justícia Positiva amb un pressupost constitucionalment independent de 
l'Estat. (aprovat amb cinc anys d'antelació) 

TITOL I Independècia pràctica a través del pressupost. 
(La justícia independent de l'Estat). 

Art. 1er Queda constituïda la Justícia Positiva (estructura i funció) en òrgan 
radicalment independent de l'Estat a través de la pràctica de pressupostos 
quinquennals constitucionalment independents de qualsevol iniciativa o veto 
de l'Estat. 

Art. 2on Aquest pressupost determinat per la pròpia Justícia, no podrà ésser 
inferior a la desena part del pressupost corrent de l'Estat, multiplicat per 5 si 
aquest últim és anual. 

Art. 3er En cas de sobrepassament de dit pressupost, el Tresor no podrà 
denegar els avançaments que li siguin reclamats per l'òrgan justicial, 
avançaments que podran ésser amortitzats amb càrrec a les cinc anualitats 
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del següent pressupost quinquennal. Si la Justícia demana avançaments 
sempre se li donarà. L'Estat no pot col�lapsar la Justícia. 

TITOL II Dels membres vacacionals-individuals de l'òrgan justicial.  
 
Art. 1er Son membres de l'òrgan justicial: 

1. Servidors directes de cada Tribunal constituït. 
1.1. Jutges 

1.1.1. Jutges d'Instrucció contradictòriament omnidocumentaria 
1.1.2. Jutges de Tribunal 
1.1.3.  President Responsable del Tribunal (Jutge Sentenciador) 

1.2. Oficials de Tribunal 
1.3. Auxiliars de Tribunal.  

2. Servidors directes de cada Jutge d'instrucció omnidocumentaria en 
cada afer o 
litigi: els Magistrats de la Policia Justicial. 

3. Servidors directes de cada Tribunal i del Jutge Sentenciador Principal: 
els Magistrats del Sistema Penitenciari. 

4. Juris-mantenedors (Ombudsman) segons dret consuetudinari (de les 
costums) i dret positiu. 

5.  Juris-orants (advocats)  
5.1 Juris-acusatius (fiscals) 

5.1.1. En nom: 
5.1.1.1. De l'entera comunitat geopolítica 
5.1.1.2. De cada ètnia 
5.1.1.3. De cada interètnia 

5.1.2. En nom de qualsevol client litigant, persona individual o 
col�lectiva (comprés l'Estat) 

5.2. Juris-defensors en nom de qualsevol client, persona individual o 
col�lectiva (comprés l'Estat). 

6. Juris-escripturants (procuradors) en nom de qualsevol Tribunal, Jutge, 
Juris-mantenedor, Juris-orant, etc. 

7. Juris-fefaents (notaris) 
8. Jurisconsults 
9. Jurisprudents 

(Nou categories de persones que treballen per La Justícia) 
 



 24 

TITOL III Organització permanent de la Justícia. 
 
Art. 1er Serà radicalment independent de l'Estat.  
Art. 2on Tindrà reglamentació interna pròpia, en cada cas segons 
organismes juris- democràtics a crear per la pròpia confederació de tots els 
col�legis de vocacionals de la Justícia, anomenats en el títol II i per cada 
col�legi. 

TITOL IV- Organització transitòria. 

Per un període no superior a dos anys, el present decret llei nomena com a 
Gran Mestre de la Justícia Nacional a ............................., el qual nomenarà 
totes les Magistratures necessàries en i per igual període de transició. (El 
dictador nomena a qui l'ha de jutjar a ell, segons omni-documentació del seu mandat). 

No és preceptiu que aquest nomenament transitori de magistrats es faci 
exclusivament dintre la reglamentació dels diferents escalafons actuals; sinó 
que el Gran Mestre de la Justícia Nacional i els Grans Mestres de cada 
Justícia Ètnica i de cada Justícia lnter-ètnica, respectivament nomenats per 
ell, en regim transitori de dos anys podran escollir llurs col�laboradors 
magistrats entre tots els membres competents de la Justícia, tal com ha 
quedat definida en el títol II. (El sistema actual és corrupte. El polític passarà 
davant de La Justícia i haurà de donar raó del que ha fet) 

TITOL V.- Transitòria gratuïtat parcial de la Justícia. 

Art. 1er Fins que no s'hagi pogut organitzar una completa gratuïtat de tots 
els òrgans justicials seran, no obstant, gratuïts enterament els serveis de : 

1. Tribunals 
2. Policia Justicial 
3. Sistema Penitenciari 
4. Juris-mantenedors 
5. Juris-acusatius 
6. Juris-consults 
7. Juris-prudents 

Art. 2on  
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a. Els Juris-escripturants, Juris-defensors i Juris-fefaents seran 
transitoriament remunerats segons llurs actuals tarifes col�legials. 

b. Tots els costos de Juris-escripturants, Juris-defensors i Juris- fefaents, 
al servei dels òrgans ja des d'ara gratuïts, seran pagats per la Justícia 
Nacional, òrgan suprem responsable. 

TITOL VI. Dels Tribunals i altres Magistratures de servei gratuït a 
tothom. 

1. Art. 1er Tribunals i servidors directes de cada Tribunal. 
Tribunals de Pau i Conciliació Cívica 
1.1. Municipals 
1.2. Comarcals 
1.3. Ètnics 
1.4. Inter-ètnics 

2. Tribunals de Dret Civil 
2.1. Municipals 
2.2. Comarcals 
2.3. Ètnics (Suprem per a cada Nació) 
2.4. Inter-ètnics (Suprem per a cada Nació) 
2.5. Suprem per a tota la Comunitat Geo-política 

3. Tribunals de Dret Econòmic i Gremial de nova creació 
3.1. Municipals 
3.2. Comarcals 
3.3. Ètnics (Suprem per a cada Nació) 
3.4. Inter-ètnics (Suprem per a cada Nació) 
3.5. Suprem per a tota la Comunitat Geo-política 

4. Tribunals de Dret Penal 
4.1. Municipals 
4.2. Comarcals 
4.3. Ètnics (Suprem per a cada Nació) 
4.4. Inter-ètnics (Suprem per a cada Nació) 
4.5. Suprem per a tota la Comunitat Geo-política 

5. Tribunals de Garanties 
• En i per la total Comunitat Geo-política 
• En i per cada Ètnia 
• En i per cada Inter-ètnia 
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5.1. Tribunal de Garanties Constitucionals 
5.2. Tribunal de Garanties Legislatives al servei obligat i previ 
5.3. de tot organisme constitucionalment legislador 
5.4. Tribunal de Judici Polític sobre tots els responsables  

d'òrgans estatals i autonòmics (fins a batlles) 
5.5. Tribunal Suprem (conflictes entre tribunals) 

5.5.1. De Cassació 
5.5.2. D'Última Instància 

Art. 2on Juris-mantenedors, Juris-acusadors, Juris-cansults i Juris-prudents. 

a) Les confederacions de tots els col�legis justicials de cada ètnia, de cada 
inter-ètnia i de l'entera comunitat geopolítica elegiran i autenticaran llurs 
candidats, en regim intrajusticial democràtic. 

b) En regim transitori, els respectius Grans Mestres de les Justícies de cada 
ètnia, de cada inter-ètnia i de l'entera comunitat geo-política nomenaran 
dits magistrats en funció de la llista cooptativa de la respectiva 
confederació col�legial. 

TITOL VII. Dels honoraris, en el període transitori. 
(fins a promulgació de l'Estatut lliberal definitiu, de tots els servidors en 
servei gratuït de la Justícia). 

1. S'estableix la següent classificació d'honoraris per funció: 
Grans Mestres de Justícia Comunitària, Ètnica i Inter-ètnica. 

2. Jutges, Juris-mantenedors, Juris-acusadors, Juris-consults i Juris-
prudencials, nomenats pels respectius Grans Mestres de Justícia en 
període transitori i més tard, en règim endo-justicial-democràtic. 

3. Magistrats de la Policia Justicial i del Sistema Penitenciari. 
4. Auxiliars de Justícia 

TITOL VIII. De la pràctica justicial i policial.  

Art. 1er Cal que cada jutge i tots els jutges de cada Tribunal jutgin i 
fonamentin llur sentència: a) Segons forma documentaria tècnica legal.  
De fons, segons la seva personal consciència ètica. 
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Art. 2on Tota sentència, positiva o negativa, de dret penal, coercitiu, etc. 
queda, sempre, arreu i en tots els dominis subjecte a revisió, tan bon punt 
siguin presentats nous documents, que seran confiats a un nou jutge 
d'instrucció, el ual haurà de resoldre l'expedient dintre el termini de 3 mesos.  

Art.3er La Justícia no donarà, mai, enlloc ni en cap cas valor documentari a 
denuncies o/i auto-acusacions signades davant qualsevol policia per 
qualsevol detingut, suspecte o interrogat. 
Cap denuncia ni auto-acusació obtinguda de qualsevol detingut, suspecte, o 
interrogat, atorgarà cap mèrit al policia, o grup de policies que l'hagi 
obtinguda. 

Art. 4rt Tot detingut, suspecte o interrogat per qualsevol Policia (de 
Seguretat Nacional, de Pau Cívica o Justicial) serà presentat al Tribunal 
d'acusacions (el qual es reunirà cada dia amb els suplents que calguin) com a 
màxim en el termini de 24 hores. No s'admet cap derogació a aquest principi 
constituent. 

TITOL IX De la promulgació i derogació de les lleis.  

Art. 1er En règim normal de legislació constitucional no podrà ésser 
promulgada ni derogada cap llei sense el preceptiu dictamen previ dels 
respectius Tribunals Ètnics, Inter-ètnics i Comunitari de Garanties. 
(Els jutges han de informar de cada llei que es publiqui) 

Art 2on En règim de l'actual dictadura constituent aquest dictamen no es 
preceptiu però hauran d'ésser obligadament publicats abans que s'acabi el 
període, transitori, constituent de 6 mesos. (Sempre hi ha d'haver un informe 
judicial sobre les iniciatives dels polítics). 
 
Art. 3er En aquesta primera dictadura del nou règim constituent que s'està, 
establint, el Tribunal de Garanties (Constitucionalitat i Legalitat Legislativa ) 
es constituirà immediatament per designació del Gran Mestre de la Justícia 
Nacional i anirà derogant totes les lleis i reglamentacions anteriors que 
s'oposin als decrets-lleis dictats per l'actual dictadura de sis mesos. 

TITOL X Del reclutament dels jutges. (model per a qualsevol professió liberal). 
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Art. 1er Candidatures. A partir de la promulgació del present decret-llei, el 
reclutament normal de tots els candidats a nous jutges per al futur període 
d'endo-pan-democràcia justicial-llibertària, serà el següent: 

1. Els col�legis de jutges de cada demarcació ètnica, inter-ètnica i de 
l'entera comunitat geopolítica crearan "Escoles de Jutges", en llur 
respectiva jurisdicció territorial. 

2. Els candidats a entrar en aquestes "Escoles de Jutges" per a seguir-hi 
estudis, teòrics i pràctics, superiors de Justícia què duraran un mínim 
de tres anys, seran obligatòriament: 

a) cooptats per llurs companys dels respectius Col�legis de Vocacionals 
de la Justícia amb llicència mínima de Dret i deu (10) anys mínims de 
pràctica de llur vocació. 

b) acceptats pel respectiu col�legi de jutges. 

3. Tota dissensió, entre els respectius col�legis d'altres vocacionals del dret 
i el col�legi de jutges, referent a una candidatura per a entrar en la 
respectiva "Escola de Jutges", serà sotmesa a un Tribunal Especial, 
dintre cada demarcació, compost de nou (9) jutges i nou (9) membres de 
les altres categories de Justícia, una (1) per cada col�legi. Aquest 
"Tribunal Especial per a candidatures a les Escoles de Jutges" serà 
presidit per un jutge forà, amb vot diriment, a la demarcació-jurisdicció 
interessada (Ètnica, Inter- Ètnica, de l'entera Comunitat Geopolítica), 
acceptat pels divuit (18) membres en la mateixa constitució del Tribunal 
o en qualsevol circumstància de vacant de dita Presidència. Dit Tribunal 
haurà de jutjar dintre el terme de nou (9) mesos. 

Art. 2on Estudis pluridisciplinars superiors de jutge. Els aspirants a jutge, 
acceptats segons l'article anterior per a entrar en les "Escoles de Jutges" de 
cada demarcació (ètnica, inter-ètnica, i de l'entera comunitat geopolítica)  

1. Hi seguiran tres anys d'estudis, teòrics i pràctics, superiors de Justícia, al 
terme dels quals seran acceptats o refusats pel claustre de professors. 

2. En cas d'acceptació, seran sotmesos, per nomenament del respectiu 
Gran Mestre de Justícia, a passantia de dos (2) anys al servei d'un jutge 
d'una altra demarcació ètnica que la pròpia del passant i dels seus 
respectius col�legis d'origen. Al terme d'aquesta passantia, si el jutge al 
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qual ha servit de passant, el jutjà digne de la Magistratura, serà nomenat 
jutge suplent en la seva demarcació d'origen. 

Art. 3er Dels refusats segons l'article 2on. 

1. L'estudiant de jutge refusat pel claustre de professors de la seva 
respectiva Escola de Jutges té dret a repetir dos (2) cursos més, abans 
d'ésser refusat en aquesta instància. 

2. El passant refusat pel jutge, al servei del qual ha estat en passantia de 
dos (2) anys, té dret a dos (2) passanties més, abans d'ésser refusat en 
aquesta instància. 

Art. 4rt Dels refusats segons l'article 3er. 

Tot refusat segons els dos casos previstos en l'article 3er té el dret d'ésser 
escoltat per un Tribunal compost de 4 professors d'Escoles de Jutges, 4 
vocacionals de "Dret i Justícia" altres que jutges i 4 jutges, nomenats cada un 
d'ells respectivament per 4 escoles, 4 col�legis i 4 magistratures de 
demarcacions diferents, compresa la demarcació d'origen. Aquest Tribunal 
presidit per un jutge nomenat pel Gran Mestre, jutjarà definitivament i 
decidirà una solució pràctica en cada cas. 

Art. 5é Dels jutges suplents nomenats segons l'article 2on, apartat 2 El jutge 
suplent en un tribunal de la seva demarcació d'origen serà eventualment 
nomenat a la seva seu i funció de justícia plena, al terme d'un mínim de cinc 
(5) anys i màxim de deu (10). En cas de no ésser nomenat dintre el terme 
màxim de l0 anys, té el dret d'ésser escoltat per un Tribunal compost de tres 
(3) jutges: un de la demarcació-jurisdicció d'origen; un de l'inter-ètnia en cas 
que la demarcació d'origen sigui ètnica, o d'una ètnia confederada en l'inter-
ètnia en cas que la demarcació d'origen sigui inter-ètnica; un de la 
demarcació-jurisdicció de l'entera comunitat geo-política, aquest últim 
actuant com a president. 

Art. 6è Dels jutges de seu i funció de justícia plena. 

En principi, tot jutge de plena jurisdicció serà nomenat a vida en la seva seu i 
funció i només podrà ésser remogut per: 
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1. jubilació 
2. per dimissió 
3. per repulsa a precs majoritaris dels respectius col�legis de vocacionals 

de "Justícia i Dret" de la demarcació interesada, col�legis que s'inter-
reuniran per a una votació definitiva. 

4. per designació, acceptada per l'interessat, a una nova seu i funció, 
segons l'article següent. 

Art. 7 La designació d'un jutge de plena jurisdicci6 a un Tribunal diferent del 
regentat per ell serà sotmesa als següents condicionaments: 

1. candidatura o no candidatura de l'interessat, 
2. en cas de candidatura, aquesta serà sotmesa: 

a. a l'inter-reunió de tots els col�legis de vocacionals del "Dret i 
Justícia" de la seva demarcació ètnica, en el cas que la nova seu i 
funció sigui endo-ètnica. 

b. a l'inter-reunió dels delegats de tots els col�legis professionals de 
l'inter-ètnia, en el cas que la nova seu i funció sigui endo-ínter-
ètnica. 

c. a l'inter-reunió dels delegats de tots els col�legis professionals de la 
demarcació-jurisdicció de l'entera comunitat geo-política, en el cas 
que la nova seu i funció sigui comunitària o inter-estatal. 
 
 

3. en cas de no candidatura personal, aquesta serà proposada a l'interessat 
per precs majoritaris dels respectius col�legis de qualsevol demarcació- 
jurisdicció. 

4. quan la candidatura de l'interessat o proposta de candidatura hagi estat 
votada majoritàriament pels respectius col�legis de vocacionals del Dret i 
Justícia, aleshores serà definitivament acceptada o refusada per 
l'interessat. 

Art. 8é Els jutges s'especialitzaran en la Justícia de llur vocació i només 
podran ésser designats a Tribunals Superiors de llur especialització o a 
Tribunals Superiors Generals pel sistema de designaci6 anterior. 
 
Art. 9è Els reglaments interiors d'aplicació del present decret-llei son de 
competència pan-democràtica-intra-justicial. En regim transitori de dos (2) 
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anys, seran dictats pel respectiu Gran Mestre de cada demarcació-jurisdicció 
ètnica, inter-ètnica o de l'entera comunitat geopolítica. 

TITOL XI Justícia Independent.  
Art. 1er Encara que la història registra, entre els legistes, casos de tant afany 
de lucre, poder i corrupció com en qualsevol altre estament, els servidors 
vocacionals de la Justícia, de per llur formació humanista son els més 
indicats, en llur conjunt, per a ésser garants de la Constitució pan-
democràtica-llibertària que s'està perfilant en els presents decrets--lleis. 
 
Art. 2on Sobretot contra el Cap de l'Estat signant de dits 
decrets-lleis, si s'oblida del seu primer decret-llei establint la seva dictadura 
personal i responsable per cent vuitanta dies com a màxim. La Justícia-
Nacionalitzadora de la comunitat geo-política, per raó d'ésser independent 
de l'Estat, ha de vetllar per a una correcta successió en el comandament 
auto-polític de l'Estat. 
 
Art. 3er Si qualsevol cap d'Estat o algun dels seus ministres pretén saltar-se 
"a la torera" alguna de les prescripcions constitucionals, la Justícia ha de 
respondre com un sol home: 
"No ho podem acceptar i nos que som, menys que vos en política, però més 
que vos en Justícia, deslliguem al Poble i tots els servidors de l'Estat de llur 
fidelitat i lleialtat al Cap de l'Estat o ministre traïdor". (Paraules extretes del 
Justícia d'Aragó, que era la màxima autoritat ètica, abans de decapitar-lo. L'Agustí diu: 
això és el que ha de fer un jutge ! si cal). 
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DECRET LLEI 03 - DEFINICIÓ CONSTITUENT DE 
L'ESTRATÈGIA DEL NOSTRE ESTAT 

 (Amb el sistema actual no hi ha diners. Amb el sistema de l'Agustí hi hauria diners 
perquè hi ha un bé comú (comunitari) i un impost del 6% sobre el consum, per si no n'hi 
ha prou). 

Com s'organitza l'Estat. No té res a veure la mon-arquia amb la reialesa. 
L'Agustí deia que hi ha d'haver una persona responsable, i aquest és el mon-
arca. 

El nostre Estat, com a gerent monàrquic responsable que és de la nostra 
Comunitat Geopolítica, molt al contrari de l'estatisme buit que hem destruït 
perquè es considerava propietari i dèspota de tots els països que subjugava, 
perseguirà constitucionalment, davant de tot el poble, sense cap secretisme 
absurd, sinó explicant-ne incansablement tots els avantatges objectius 
esperats i totes les dificultats objectives sorgides, la següent estratègia. 

Art. 1er en AUTO-POLITICA: 

1. Unes progressivament auto-llibertàries uni- federativitats:(capacitat de 
federar-se com estat) 

1.1.1. ibèrica, 
1.1.2. ibero-americana, 
1.1.3. europea, 
1.1.4. eurafricana, 
1.1.5. euro-africa-atlàntica, 
1.1.6. mediterrània-índica, 
1.1.7. ... (mundial...etc) 

1.2. Una indefinidament auto-llibertaria multi-confederativitat de totes 
les ètnies i inter-ètnies a l'interior de les tan anhelades uni-
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federacions geo- polítiques anteriors que cal crear cara a l'exterior. 
(Espanya seria una federació de nacions de cara a fora, a dins: confederació) 

 
Art. 2n en AUTO-ECONOMIA, assegurar: 

2.1. Una màxima producció de qualitat social òptima, amb un  mínim 
d'esforç humà, 

2.2. Una equitativa repartició del bé comú mercantil entre tots els 
membres de la comunitat. 

2.2.1. en quant a crèdit (es retornen) nacional, en funció de la capacitat 
empresarial-productiva en quantitat i qualitat social de 
mercaderies 

2.2.2. ,en quant a finances (no es retornen) nacionals, en funció de les 
necessitats físiques i culturals més peremptòries de cada 
ciutadà, de cada família, de cada ciutadania, de cada ètnia i 
inter-ètnia, ... de l'entera comunitat geopolítica, dels ecumenes i 
inter-ecumenes que es vagin creant com a primer pas cap a la 
uni-federacio geo-estratègica.  

Art. 3er En auto-cultures ètniques i inter-ètniques constitucionalitzar la 
gratuïtat total de totes les funcions socials (polítiques, justicials, militars, 
policial, cíviques), encarregades financerament a l'entera comunitat geo-
estratègica:(serveis públics: gratuïts i per a tothom). 

3.1. ESTAT 
3.1.1. uni-federatiu de cara a l'exterior 
3.1.2. multi-confederatiu de cara a l'interior. 

3.2. JUSTÍCIA, radicalment independent de l'Estat, doncs super-
nacionalitzadora de l'entera comunitat-geopolítica, pel respecte 
pràctic que imposarà a tothom dels drets humans i de l'igualtat 
jurídica de totes les persones individuals, col�lectives, ètniques, etc 

3.2.1. FORCES ARMADES sota la responsabilitat  

3.3.1. Exèrcits 
3.3.1.1 Exèrcit Professional-Comunitari, 
3.3.1.2. Exèrcits Cívics ètnics i inter-ètnics. 
3.3.2 Policies 
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3.3.2.1 Policia de Seguretat en i per l'entera Comunitat 
            geopolítica  
3.3.2.2 Policies Locals de Pau Cívica 
3.3.2.3 Policies Justicials: 
3.3.2.3.1 Policia Judiciària  
3.3.2.3.2 Policia Penitenciària 
               (llistat de tots els serveis que hi ha): per cada un 
               d'aquests serveis hi ha un decret llei)  
3.4. Lliures Associacions ciutadanes de tot tipus, classes i  
       menes    
3.5. Ancestrals i lliures Institucions Cíviques: 
3.5.1. Educació i Instrucció Nacional permanent: 
3.5.1.1. Escoles i Universitats: 
3.5.1.1.1 Pre-maternitats i Maternitats 
3.5.1.1.2 Guarderies i Jardins d'infants 
3.5.1.1.3 Escoles tots els graus generals (primari, secundari, 
               professional, superior) i especialitzacions 
               vocacionals    

3.5.1.1.4 Facultats i Universitats 
3.5.1.1.5 Altres centres d'estudi, reflexió, erudició, meditació,  
             investigació, recerca (fonamental, especialitzada,  
             aplicada), descobriments, invencions, .. 
3.5.1.2 Espectacles i Esports, diversions i distraccions, ocis i 
          vacances, jocs i equips, ... 
3.5.1.3 Belles Arts i Artesanies totes 
3.5.1.4 Informació, Premsa i edició en totes llurs formes 
            tradicionals i més revolucionàries.    

3.5.2. Salubritat, higiene, salut, sanitat, veterinària,   medicina, 
farmàcia, hospitalització, assistència, ajuda social, funerària, etc. 

          3.5.3 autonomies locals i llurs administracions públiques 

a. masies, llogarets, ... barris de poble, vila, ciutat; 
b.  municipis; 
c. liures inter-municipis; 
d. lliures sub-comarques; 
e. lliures comarques; 
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f. lliures inter-comarques; 
g. regions geo-tecno-dromo-mercantils-culturals; 
h. lliures inter-regions; 
i. vegueries o comunitats dialectals; 
j. lliures inter-vegueries o inter-comunitats dialectals; 
k. ètnies; 
l.  lliures inter-ètnies; 
m. ex-Estats confederats en la progressivament ampliable i adaptable 

comunitat geo-estratègica en funció del progrés material i del progrés 
omni-humanista de les poblacions lliurement afectades. 

n. lliures confederacions internes d'ex-Estats. 
o. lliures ecumenes i inter-ecumenes, o sigui: comunitats omni-humanistes, 

a la vegada molt antigues i molt noves, que encara no són comunitats 
geopolítiques. 

3.5.4. Treballs, Obres i Serveis Públics (no donen valor de) 
          canvi sinó d'ús 
3.5.4.1 Monopolis comunitaris enterament gratuïts, a nivell 
           d'utilitzadors, tant empresarials com consumidors: 

a. Paisatge rural, urbà i mixt: aigües, boscos, i camins,  
b. Urbanisme en totes les seves facetes de serveis gratuïts; 
c. aigua corrent, electricitat, correus, 
d. telèfon, telemàtica, ... 

3.5.4.2. confiats a empreses: 

a. mixtes (a nivell només de producció) 
b. privades (a nivell de producció i distribució) 

 
3.5.5 Institucions ecumèniques: 

a. per tractats inter-Estatals 
b. per iniciatives inter-Ètniques externes 

3.5.6. Institucions inter-Ecumèniques (ONU) (UNESCO)... (capacitat de 
confederar-se d'una manera lliure, però l'Estat ha de donar permís.Estem 
en una democràcia primigènia. Els moviments revolucionaris vénen quan 
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hi ha un gran sector que s'ho passa malament. 
És difícil que el discurs de l'Agustí arribi ara que el poble està tant 
desencisat. Quan l'Agustí escrivia no hi havia televisió, la gent es trobava 
als ateneus, parlaven i formaven moviments. Ara hi ha molta gent que ja 
està bé, per tant el discurs de l'Agustí és difícil de fer arribar avui dia. La 
gent ara lluita per a curt termini, per exemple per les properes eleccions.). 

   

 

 

(a)  
(b)  
(c)  
(d)  
(e)  
(f)  
(g)  
(h)  
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DECRET LLEI 004 -  NACIONALITZACIÓ DE LA 
TELEMÀTICA 

 (L'Agustí, quan feia un decret llei l'introduïa amb una exposició de motius. Era un 
home que sempre afegia, refeia, actualitzava els seus escrits).(Aquí hi ha tres maneres 
d'explicar, tres esborranys, del perquè s'ha de nacionalitzar la telemàtica). 

(L'Agustí va estudiar química i té un llenguatge molt precís. Explica molt bé el que vol 
dir). 

(La telemàtica és un bé comú, l'Agustí deia que hem de nacionalitzar la telemàtica i 
també que s'ha de municipalitzar la terra).  

Exposició de motius: (primer esborrany) 

I. La revolució telemàtica comprèn totes les possibilitats teòriques i 
pràctiques: 
(Revolució: evolució ràpida i repetida. Telemàtica: informació a distància). 

1. de la revolució neològica (de la totalitat de les disciplines neològiques, 
actualment en plena floració i evolució) 

2. de la revolució empirica-lògica omni (totalment) -documentària i pro- 
experimental, que hem anomenat "Sistema General", (recerca 
fonamental, recerca especialitzada, recerca aplicada) 

3. de la revolució electrònica i la encara més revolucionaria biònica 
(imitació dels processos vitals per múltiples mitjans de la física inert) 

4. de la revolució recent i constantment accelerada dels mitjans de 
comunicació, indefinidament repetitiva i quasi instantània a qualsevol 
distància ("mass media" = mitjans massius) (no mitjans per a "les masses"). 

5.  de la revolució en la memorització i consulta automàtica a domicili 
(xarxes especialitzades) (quan l'Agustí ho deia era un avançat, avui dia tothom 
coneix Internet.) 

5.1. de tots els sabers rígidament sotmesos a experiència i lògica  
5.2. de tots els sabers a-lògics . 

II. Aquesta revolució global, imparable en qualsevol tipus de règim polític: 
- o bé actuarà de més en més contra el poble, a través de censura directa o 
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per raó de diner, per part de tots els poders establerts, a través de xarxes 
exclusives i preferencials, classistes i àdhuc quasi individualistes ("saber es 
poder i poder es diner) (actualment hi ha informacions privilegiades a les que no 
tothom pot accedir-hi).  

- o bé serà posat al complet, gratuït i incondicional servei del poble. (que és el 
que ell volia). 

- És evident que la nostra revolució auto-política i auto-econòmica tria sense 
cap vacil�lació la segona possibilitat i no es vol quedar en mitges tintes. 

III. S'instaura doncs una lenta i constantment progressiva nacionalització de 
tota la telemàtica existent en el país, fins a aconseguir, sota la permanent 
protecció de la Justícia, l'entera gratuïtat i llibertat informativa a través de 
totes les xarxes i serveis telemàtics en funcionament, a totes les persones 
individuals, familiars, col�lectives, ètniques i inter-ètniques de la comunitat 
geo-política. 

IV. Es doncs una conseqüència pràctica de la nostra dictadura omni-
llibertària, del nostre estat monàrquicament fort, breu, eficaç i auto-
responsable, i de la nostra Justícia independent de l'Estat. (L'Agustí volia 
recuperar la versió noble de la paraula dictadura. Dictadura a la època romana tenia un 
prestigi enorme. Qui feien dictador manava durant sis mesos, si ho feia bé li donaven un 
premi, i si no ho feia bé podia anar a la presó. Aquesta figura política és noble. El 
dictador no era jutge. Era jutjat a la fi del seu mandat. La paraula dictadura avui dia 
està desprestigiada com a concepte, es confon amb tirania i despotisme). 

1er.- de donar la totalitat dels mitjans tècnics, indispensables a la Justícia, per 
sancionar, segons lleis promulgades, tots els actes de l'Estat, de tots els 
ciutadans i de totes les ciutadanies. 
 
2on.- Al mateix temps dintre dels límits de la present constitució i sota la 
salvaguarda, per la Justícia, de tots els drets de la persona, l'Estat es dóna a 
ell mateix els mitjans tècnics per a una pràctica i real "auto-econometria del 
mercat i societat monetaris". (L'Agustí recupera la capacitat de fer diners des de 
l'Estat, no des de els Bancs. Els bancs són entitats privades que s'endeuten. Tenen les 
persones lligades per les hipoteques. L'Estat n'és el garant i és el gerent. L'Estat dirà 
quants diners hi ha en circulació a cada moment i el perquè).  



 39 

3er.- També, aquests mitjans tècnics serviran excel�lentment a tots els 
ciutadans i a totes les ciutadanies per augmentar llur cognició empirica-lògica 
i llurs coneixements empírics sobre el mercat i la societat monetaris, tot lo 
qual és importantissim per a fomentar totes les llibertats ciutadanes ja 
aconseguides o per iniciar les que tècnicament i culturalment ja són possibles 
en la pràctica diària i corrent. 
 
4rt.- Finalment, el conjunt de la revolució pràctica iniciada pel present 
decret-llei persegueix legislar per a portar a terme la tasca, no improvisable, 
de destruir l'actual poder estatista i tots els poders existents, més o menys 
ocults, substituint-los per un comandament estatal-monàrquic, breu, eficaç i 
personalment responsable al terme de cada mandat constitucional, davant la 
Justícia Nacional. 
 
En aquesta vitalment necessària destrucció de tot poder, el primer mitjà 
tècnic és doncs la telemàtica, que cal posar, com a "govern automàtic de les 
coses" (si hi ha producció, hi ha riquesa, i s'ha de repartir al servei de tots els ciutadans, 
ètnies i inter-ètnies). i a tall de llibertat total per a les persones, al servei 
incondicional de tots els ciutadans i totes les ciutadanies, de totes les ètnies i 
inter-ètnies que composen la nostra comunitat geo-política. 

Exposició de motius: (2on esborrany) 

I.- La telemàtica actual, molt recent, però ja clàssica pels entesos, s'ha de 
democratitzar al màxim i de manera òptima per a la totalitat de les persones 
que composen la nostra comunitat geopolítica. 
L'Estat, monàrquicament fort, breu, competent, eficaç i responsable, 
constituït pel decret-llei 001, i la Justícia constitucionalment i radicalment 
independent de l'Estat, segons decret-llei 002, no tenen por de la telemàtica i 
l'utilitzaran: 

1. com a inici d'un "govern automàtic de les coses" 
2. per aconseguir una democràcia radicalment llibertària de car a defensar 

i promocionar, per aquest camí d'eficàcia fenomènica-pràctica, les 
màximes i òptimes llibertats ciutadanes concretes de totes les persones 
individuals, familiars, col�lectives, institucionals, ètniques i inter-
ètniques, multiconfederades a l'interior de la nostra comunitat 
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geopolítica,  
(llibertats concretes: poder menjar, poder dormir, poder tenir una casa ...) 

II.- A nivell tècnic, la telemàtica comprèn tots els tipus, classes i menes de 
aparells, instal�lacions i programes electrònics (formàtica electrònica o 
formatrònica) i biònica (formàtica biònica o formabiònica) de transmissió a 
distància de cognicions biométriques que ha de estar disponible i 
transmissible, segons llei, gratuïtament i sot l'únic control de la Justícia, sense 
cap censura per raons autoritaristes o de diner. 

III.- Qui no entengui la enorme revolució d'intel�ligència heretada, 
concentrable i concentrada que la telemàtica omnillibertària i 
pandemocràtica (que afecti a tot el món), pot representar per a una estratègia 
lúcida i pública de molts fenòmens de la nostra comunitat geopolítica, a 
favor de tots els ciutadans i de totes les ciutadanies, no podrà mai entendre 
res de la neocivilització que està naixent sota els nostres propis ulls de la 
cultura del segle XXI.  

IV.- A nivell de sabers, la telemàtica comprèn totes les disciplines 
neològiques , tots els sabers associats a la lògica més progressiva, totes les 
disciplines empíriques-lògiques omni-documentàries i pro-experimentals, 
tots els sabers i cultures no-lògiques, podent assenyalar, a qui interessi, llur 
grau d'anti-lògica o d'a-lògica, i finalment tota l'evolució històrica de la lògica 
a partir de la màgia llibertària creativa primera fins a la floració i evolució 
actual, encara tant perfectible.  

V.- Si el saber figura entre els factors essencials què són indispensables, al 
desenvolupament de cada persona individual i al desenvolupament 
econòmic, social i cultural de tots els països, cal reconèixer que actualment 
existeix una desigualtat molt gran en el seu repartiment. Certs pobles, més 
ben dit certes classes socials d'alguns pobles, produeixen i posseeixen una 
gran massa de coneixements en determinades branques específiques, mentre 
que d'altres no disposen ni tant sols d'un mínim de recursos materials i 
humans per a produir-ne i fer-los fructificar. 

Aquestes desigualtats no són el resultat d'una fatalitat, sinó que obeeixen a 
mecanismes anti-socials precisos què hom pot i ha de rectificar. Encara que 
la transferència de coneixements de les zones dominants vers les menys 
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afavorides resulta vitalment necessària, tant per a promoure un ideal de 
Justícia, com, a llarg termini, salvaguardar la pau mundial, aquesta 
transferència no es fa, ara com ara. El motiu d'aquesta situació es ben senzill, 
els coneixements (saber és poder) són un dels principals fonaments de 
l'exercici de l'anti-política i de l'anti- economia. Tant si agrada com si no, 
aquest es un fet actual que cal no negligir a l'hora d'estudiar la pràctica 
realment desitjable en la transferència dels sabers humans.  

Els poderosos de món modern (imperialismes desenvolupats, societats 
multinacionals, classes pseudo-dirigents), no tant sols tenen el monopoli dels 
sabers que confereixen poder, sinó que, per una banda, els transmeten amb 
gasiveria i, per l'altre, en transmetre'ls, miren d'imposar els seus propis 
sistemes ideològics-fanàtics i afectivològics-classistes, més o menys 
conscientment i cínicament disfressats de lògica, de fenomenològica, de 
ciència, de tecnològica i de democratització universals. (vacunes grip A) 

En la civilització robòtica que està venint, la possessió dels coneixements 
tècnics donarà la supremacia anti-democràtica als grups dominants dins 
l'estatisme vigent i més encara als grups dominants dins el conjunt inter-
estatista mundial. Aquests coneixements comporten disposar dels models i 
mitjans que exerceixen una influència determinant i decisiva sobre els grups 
socials que els reben i els utilitzen. 

Els grups o pobles "receptors" d'una desinformació tant cínica senten cada 
vegada més aquesta dominació com una pressió intolerable que els va 
ofegant fins amenaçar la seva personalitat ancestral, la seva autenticitat i la 
seva dignitat. Situació aquesta que contradiu, total i radicalment, la nostra 
revolució que es vol eficaçment omni-llibertària i segons la qual el 
desenvolupament de cada ètnia i inter-ètnia dintre cada comunitat 
geopolítica i de cada comunitat geopolítica dintre el concert mundial cal que 
sigui harmònic, que estimuli el creixement econòmic al costat del cultural, i 
que tingui caràcter endogen (que surti de dintre), que s'origini 
complementàriament dins de cadascuna de les diverses organitzacions 
socials humanes respectant-ne les característiques que els són peculiars. (Un 
altre manera d'explicar perquè la telemàtica ha d'arribar a tothom). 

Exposició de motius: (tercer esborrany) 
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A l'assumir plenament el plantejament en la transferència dels sabers que va 
fer l'UNESCO l'any 1980, la nostra revolució conscientment i lúcidament 
llibertària vol que la transmissió o transferència de coneixements entre 
ciutadans i ciutadanies, ètnies i inter-ètnies , generacions i territoris, de la 
nostra comunitat geopolítica es faci sense cap censura, en primer lloc 
objectivament, i en segon lloc segons el parer lliure de cada informador, 
essent oberta la informació a tot ciutadà o grup de ciutadans. 

La plena transmissió gratuïta de totes les cognicions fenomèniques sobre 
l'home històric-civilitzat, i sobre totes les disciplines del saber, ha de portar a 
un progrés humà molt important, tant o més que el, recent progrés científic, 
filosòfic, i tecnològic en física inert i biofísica. 

Referent a la censura, cal dir que és conseqüència de l'anonimat 
irresponsable i del segrest absurd referent a temes de lliure interès públic. La 
nostra revolució omnillibertària protegirà legalment els legítims "secret 
professional" i "secret privat" i la llei en confereix la protecció pràctica i 
diària a la Justícia Nacional. (La informació econòmica és pública, però també hi 
haurà privacitat, només el jutge corresponent podrà investigar, si ha denúncia o delicte. No 
es perdrà la intimitat privada).  

L'anonimat irresponsable i els secrets il�legals, amb llur corol�lari, la censura, 
condueixen indefectiblement les persones que les utilitzen a la 
irresponsabilitat i aquesta a una total corrupció del cos social. 

Si hi ha un axioma ben cert es que qualsevol concreta llibertat fenomènica 
dels ciutadans o/i de les ciutadanies, en el grau que sigui, implica la 
responsabilitat legal de part dels qui l'exerceixen, altrament s'instal�la el 
desordre creixent dels privilegis, de les lleis privades, dels regnes de "taifas", 
de les faccions homicides i dels partidismes fanàtics. 

No permetrem, en la nostra legislació i en els nostres tribunals auto-justicials 
que es confongui "llibertat personal i responsable" amb "llibertinatge 
anònim i irresponsable", ni "responsabilitat pràctica i proporcional al grau de 
llibertat gaudida" amb "irresponsabilitat llicenciosa i insolent"; ni "llei 
pública" amb "llei privada"; ni "igualtat jurídica de tots els ciutadans i totes 
les ciutadanies" amb "privilegis". (que és el que passa avui dia). 
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Per nacionalitzar la telemàtica: 

TÍTOL I. Lloguer inicial amb opció de compra final (s'hauria d'actualitzar, 
encara que el fons és el mateix). 

Tots els temps lliures de les actuals instal�lacions formatròniques i 
telemàtiques de propietat particular existents en la nostra comunitat 
geopolítica, seran llogats, a preu de mercat lliure als seus actuals propietaris 
segons contracte de lloguer amb opció de compra ("leasing"), amb la finalitat 
d'arribar a una total nacionalització d'aquest mitjà tecnològic, al servei 
incondicional de tot el poble. 

TÍTOL II. Constitució d'equips i equipaments tècnics 

Art 1er. Cal no tenir por de donar el més alt salari nacional-lliberal als 
components dels equips cridats a portar a terme la nacionalització inicial de 
les nostres cognicions monetàries sobre el mercat i la societat.  

1. Aquests alts salaris nacionals seran pagats pel Tresor Estatal de la 
Comunitat geopolítica, fins a constitució d'un estatut financer de totes 
les vocacions i institucions lliberals. (L'Agustí separava les vocacions liberals 
dels treballs utilitaris, o fer-se rics, o al servei del altres, un miner ha de cobrar més 
que un metge, deia l'Agustí.) 

2. Un primer equip s'ocuparà dels programes inicials a utilitzar en els 
equipaments formatrònics i xarxes telemàtiques ja existents en les 
diferents comunitats del país, els temps lliures dels quals, com s'ha dit 
en el títol I, seran llogats per la comunitat geopolítica, amb opció de 
compra a preu lucratiu per a les empreses propietàries. 

3. Un segon equip s'anirà constituint, a partir del primer, per a preparar 
els programes i els equips telemàtics d'una segona fase, ja enterament 
nacional. 

4. Un tercer equip s'anirà constituint, a partir del segon, per a preparar 
programes i equipaments per a una tercera fase d'omnicomptabilitat 
nacional "input-output" (taules de W. Leontief, 1906-1999, premi 
Nobel d'economia el 1973, per aquestes taules) 

5. Un quart equip es constituirà, a partir del tercer, per a estudis 
fonamentals de telemàtica, al servei incondicional i gratuït de tot el 
poble de la comunitat geopolítica. 
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Art 2on. Cal no tenir por dels necessaris pressupostos per a comprar els 
equipaments que s'aniran precisant a mesura que vagin completant-se els 
estudis dels equips tecnològics nacionals. 

Art 3er. Cal no tenir por d'una total autogestió d'aquests equips i 
equipaments pels mateixos components dels equips de tècnics telemàtics 
nacionals, sota les prescripcions de la llei i la protecció-sanció de la Justícia, 
la qual actuarà per pròpia iniciativa (Ombudsman) o a iniciativa de qualsevol 
persona individual o/i col�lectiva (compresos l'Estat, el Cap d'Estat o 
qualsevol ministre) 

TÍTOL III. Control de la telemàtica nacional per part de la Justícia 

Art 1er. Tots els equips i equipaments de telemàtica, una vegada constituïts 
per llei, passaran a dependre totalment de la Justícia Nacional, la qual serà 
l'única que tindrà accés a tots els detalls de totes les xarxes telemàtiques 
existents en el territori de la comunitat geopolítica. (La Justícia Nacional 
garanteix el secret privat.) 

Art 2on.- Com s'ha legislat en el Decret-Llei 02, la Justicia Nacional es 
l'única encarregada de vetllar:  

2.1. per un pràctic secret professional, al qual té dret i està 
constitucionalment obligada tota persona, individual o col�lectiva, 
que exerceixi una professió utilitària o lliberal 

2.2. per un pràctic secret privat, al qual té dret tota persona individual, 
familial, i col�lectiva. Aquest secret privat només es pot fer públic: 
 
2.2.1. amb l'autorització escrita de l'interessat, cap de família; 
gerent o director, al peu del document publicat. 
 
2.2.2. per sentència ferma d'un tribunal. 

Art 3er.- L'Estat i els particulars individuals o col�lectius-institucionals 
només tindran coneixement del què, constitucionalment, els importa amb 
tota legitimitat monàrquica-responsable o privada-llibertaria igualment 
responsable. 
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(La informàtica és bàsica, però ha de estar al servei de tots perquè es pugui conèixer el que 
passa. Cal nacionalitzar-la. 
El decret de Justícia és preciós. Per ser jutge s'ha de passar per molts nivells de 
l'administració de justícia. Poques lleis i molta jurisprudència). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRET LLEI 005 - REFORMA PRO-TELEMÀTICA DE 
L'INSTRUMENT MONETARI 

(Els decrets lleis són com una Constitució. L'Agustí proposava un sistema general on hi 
havia una proposta econòmica basada en la supressió de l'anonimat de la moneda i eixiria 
(es veuria) que hi ha un bé comú què avui dia està segrestat per els grans banquers i les 
grans fortunes i que és un bé comú per a tothom.  
L'Agustí no nacionalitza la Banca sinó la capacitat d'inventar diner, a partir del bé 
comú, i com es distribueix per que arribi a tothom. Això és el que explicarem avui.)  

Exposició de motius: 

(L'Agustí primer feia una exposició de motius i després deia com ho faria. El sistema 
general explica com portar-ho a terme. Això ho ha de fer l'Estat. Hi ha dos versions dels 
decrets-lleis. L'Agustí era un treballador incansable. Aquests decrets-lleis no s'han posat 
al dia.)  
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Per a portar a terme, amb eficàcia, en la pràctica diària i corrent, l'auto-
política, l'auto-justícia, i l'auto-telemàtica explicitades, decretem la següent 
reforma pro-telemàtica de l'instrument monetari. 

Aquesta reforma és comprensible per tothom, no és gens molesta pels 
ciutadans conscients ni perillosa per a les ciutadanies honrades. 

Convidem a tots els tècnics, enginyers, científics i filòsofs del nostre país a 
explicar ben bé això al poble, amb tots els detalls que siguin necessaris. Cal 
que tots els que tinguin saber, en lloc de fer-ne poder, col�laborin a l'èxit 
popular pràctic d'aquesta constitució auto-llibertària i auto-demcràtica, que 
vol justament i fermament destruir tot poder, oficial, oficiós o secret, sobre 
les persones. (Exactament al contrari del que tenim ara). 

Per això, cal una supressió radical i immediata: 

1er. de tots els bitllets de banc en circulació fins avui, com que són anònims, 
uniformes i permanents, són doncs anti-documentaris, anti- analítics i anti-
estadístics, per tant són anti-científics, van contra l'exactitud científica, la 
certesa filosòfica i l'eficàcia tecnològica de la telemàtica nacionalitzada, que la 
present constitució propugna per a l'equilibri comptable i l'economia 
pràctica del lliure mercat conjunt i de tots els lliures canvis monetaris 
elementals. 

2on. i també de tots els instruments comptables auxiliars basats sobre el 
paper moneda anònim: talons, lletres de canvi, pagarés, etc. 
 
TÍTOL I. Supressió immediata de tota l'actual moneda escriptural 
anònima dintre els territoris de la comunitat geopolítica. 
 
Art. 1er. A les zero hores del dia d'avui han quedat radicalment sense cap 
valor mercantil legal tots els bitllets de banc, totes les peces metàl�liques de 
moneda i tots els instruments comptables-auxiliars, vigents fins avui. 

Art. 2on. El valor mètric-comptable-abstracte, representat en el mercat per 
tots aquests instruments monetaris anònims, serà inscrit, per llurs actuals 
posseïdors, en el compte-corrent que ja tenen obert o que obriran, amb la 
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quantitat exacte d'unitats monetàries que presentin a qualsevol establiment 
comptable: bancs de negocis o caixes d'estalvi. (L'Agustí dona funcions molt 
diferents als Bancs i a les Caixes.) 

Art 3er. Dintre dels territoris de la comunitat geopolítica, aquesta 
presentació dels instruments monetaris-anònims serà admesa durant els 
pròxims 8 dies hàbils. Desprès d'aquesta data, quedaran sense cap valor 
mercantil legal: llur circulació clandestina, quan sigui descoberta, comportarà 
gravíssimes penes, tant per a les persones individuals com per a les persones 
col�lectives que en siguin culpables. 

Art 4rt. Molt al contrari totes les persones individuals i col�lectives que 
compleixin amb les obligacions legals derivades dels anteriors articles queden 
des del mateix moment de la presentació de llurs havers amb moneda 
anònima, exempts de tots els impostos i carregues parafiscals vigents fins a la 
data. A més a més quedaran exempts de tota responsabilitat legal, deguda a 
crims, delictes o faltes anteriors de tipus monetari. (L'Agustí deia que interessa 
que tothom declari el que té, dona aquesta opció, independent d'on ho hagin tingut. 
Desprès ja es sabrà.) 

TÍTOL II Idèntica supressió en països estrangers 

Art 1er. Aquest mateix termini de 8 dies hàbils per a la presentació de tots 
els instruments monetaris-anònims legalment emesos i vigents en el nostre 
estat fins avui, començarà, en les mateixes condicions a partir de demà passat 
dia...... en tots els països de la resta del món.  

Art 2on. En tots els països del món aquesta presentació serà feta a la 
respectiva ambaixada, sigui per els particulars, sigui pels establiments 
comptables, en nom propi i en nom de llurs clients. El termini de 
presentació serà dictat per cada ambaixador en funció de les característiques 
de cada país i estat en el que estigui acreditat. Però aquest termini no podrà, 
en cap cas, ésser superior a trenta dies a partir de demà passat dia.... (es tracta 
de fer-ho aflorar tot). 

TÍTOL III: De la nova moneda pro-telemàtica (1er esborrany) 
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Art 1er. A les zero hores del dia d'avui s'instaura la nova moneda pro-
telemàtica, sota forma de "factura xec" en la qual serà inscrita la numeració 
de la nomenclatura duanera de Brussel�les (1950), amb referència a "les 
concretes mercaderies intercanviades" contra "unitats monetàries-
abstractes". Fins a noves legislacions estatals i gremials, 

Art 2on. La factura-xec, establerta segons les especificacions anteriors, serà 
enviada o lliurada al client en doble exemplar: 

1. En les relacions inter-empresarials, no es pot presentar cap dificultat 
pràctica; sense més, totes les empreses aplicaran les especificacions 
descrites en el títol IV, 

2. En las relacions entre, d'una part comerços i indústries de serveis al 
detall i, d'altra part, consumidors personals i familiars: la factura-xec 
serà dita "xec de consum" 
aquestes factures-xecs, una vegada fets tots els assentaments inter-
comptables seran arxivades, microfotografiades i neutralitzades amb 
un número correlatiu-estatal. Aquest número correlatiu-estatal jugarà 
en una loteria nacional-gratuïta, setmanal, amb premis nombrosos que 
seran donats a publicitat dintre els primers vuit dies hàbils pels serveis 
de la loteria ja existents. (Aprofita l'estructura que hi ha ara, però és sobre el 
consum, no has de pagar res. El diner que dona l'Agustí es per consumir, no has 
de pagar per jugar a la loteria). 

2.3. S'estableix una línia de crèdit-nacional preferent al servei dels 
comerços i indústries de serveis al detall per a la compra de màquines 
de facturar. Els bancs de negocis queden encarregats de la distribució 
d'aquest crèdit nacional preferent amb total garantia de l'Estat, a 
interès del 1% i a vint anys per a la lliure amortització del mateix. La 
finalitat d'aquests crèdits és la de facilitar al màxim la "telematització" 
de las relacions monetàries-comptables, entre venedors i compradors. 
 
2.4. A partir de la data d'avui queden legalment suprimits qualsevol joc 
d'atzar, sorteigs, "quinieles" etc. i tota factura-xec establerta per 
camuflar aquestes activitats des d'ara mateix seré causa d'un judici 
contradictori immediat amb penes de 10 a 20 anys.  
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TÍTOL III (2on esborrany) 

Art 1er. La nova moneda pro-telemàtica instaurada des de les zero hores del 
dia d'avui serà exclusiva i única en tots els territoris del nostre Estat: 
"factura-xec" corresponent a cada compra de mercaderies concretes 
efectuada per qualsevol persona individual o col�lectiva. 

Art 2on La Justícia Nacional perseguirà,en judici contradictori immediat, 
tota factura-xec falsificada, és a dir: que impliqui moviment d'unitats 
monetàries sense moviment de mercaderies concretes. 

Art 3er La "factura-xec" serà lliurada en doble exemplar pel venedor o pel 
proveïdor al comprador o client. 

a. l'original serà pel client. 
b. el duplicat serà retornat pel client al proveïdor segons especificacions 

legals explicitades en l'article.... 

Art 4rt Les factures-xecs seran establertes i diferenciades segons les 
prescripcions legals en funció: 

4.1. de les possibilitats tecnològiques creixents de les xarxes 
telemàtiques estatals de la comunitat geopolítica.  

4.2. de les exigències estratègiques de la seguretat nacional interna i 
externa de la comunitat geopolítica. 
4.3. de les necessitats fiscals 

Art 5è En un primer estudio, a més a més de precisar molt clarament la 
naturalesa exacta de la concreta mercaderia venuda, cada factura-xec, 
establerta pel venedor-proveïdor-creditor-beneficiari, farà constar el número 
atribuït per la nomenclatura de Brussel�les a la tal mercaderia. 

Art 6è Es crea la comissió comunitària (estatal-comunitària) de normativa, 
nomenclatura, unificació i universalitat estadística, perquè vagi cada any 
donant les seves instruccions per a un cada vegada millor servei telemàtic, 
(auto-personalitzant, auto-responsabilitzant, analític i estadístic) del lliure 
mercat conjunt de tots els lliures canvis monetaris elementals. 
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Art 7e Sota les indicacions de la citada comissió comunitària de normativa, 
nomenclatura, unificació i universalitat, cada gremi anirà dictant el seu 
peculiar índex general de totes les concretes mercaderies-preus que estan 
dintre la seva esfera professional. 

TÍTOL IV Característiques generals de la "factura-xec". (Detalls de tipus 
tècnic:). 

Art 1er. En les factures-xecs inter-empresarials, el comprador-client-deutor-
tirador haurà de retornar al proveïdor, dintre els 15 dies hàbils desprès de la 
data segellada pel correu, el duplicat de la factura-xec degudament firmat 
amb el nom del seu banc de negocis i número del compte corrent. Aquesta 
factura-xec, una vegada efectuats tots els assentaments inter-comptables 
serà: neutralitzada, arxivada i microfotografiada pel banc del tirador.  
(El diner es mou, però no és etern, és finible, i estadístic.) 

Art 2on. En les "factures-xecs de consum" establertes per comerços i 
indústries de serveis al detall, el comprador-client-deutor-tirador retornarà 
immediatament el duplicat de la factura-xec degudament firmat i amb totes 
les característiques-telemàtiques de la seva tarja d'identitat monetària-
comptable, així com el nom de la seva caixa d'estalvis i número del compte 
corrent. 

Art 3er L'estatut de la factura-xec implica una total garantia de cobrament 
pel venedor-proveedor-acreedor-beneficiari: tota factura-xec dubtosa serà 
pagada immediatament per una caixa inter-bancària, la qual serà l'únic actor 
en justícia contra el comprador-deutor-client-tirador insolvent. 

Art 4rt. El comprador-client-deutor-tirador té entera llibertat per a fixar la 
data de pagament dintre els límits de les lleis i els costums actuals: 

          4.1. pagament immediat 
          4.2. pagament diferit a la data que l'interessi (no superior a 
                90 dies); en aquest cas, el descompte és, de tota 
                evidència, a càrrec del tirador    

Art 5è. Aquestes factures-xecs aniran essent progressivament diferenciades 
en funció de:  
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5.1. les possibilitats tecnològiques creixents de les xarxes 
                 telemàtiques nacionals estatals   
           5.2. les exigències estratègiques de la seguretat nacional 
                  estatal, interna i externa  
           5.3. les necessitats fiscals 
(La factura-xec no són bitllets, són documents. El diner no corre d'una manera eterna, va 
amb nom i cognom (factura-xec)) 

Art 6e Pel moment, les factures-xecs seran diferenciades, com s'ha dit en: 

6.1. factures-xecs de consum 
6.2. factures-xecs inter-empresarials, elles mateixes distingides en: 

6.2.1. factures-xecs de produeció corrent 
6.2.2. factures-xecs d'inversió 

Aquesta distinció de producció o inversió en les factures-xecs inter-
empresarials serà feta de comú acord entre el client i el proveïdor, però cal 
que tots dos tinguin en compte que en el moment oportú, podrà ésser 
sotmesa a judici contradictori per la Justícia 

Art 7e Les factures-xecs també seran diferenciades en: 

7.1. factures-xecs interiors, les quals comportaran un impost únic 
sobre el tràfic d'empresa (ITE) d'un 5%, a pagar sempre, arreu i 
en tots els casos, pel comprador-client-deutor-tirador. 

7.2. factures-xecs 
7.2.1. exteriors igual impost ITE 
7.2.2. eventuals drets d'aduana 

 
TÍTOL V Tribunals de Justícia econòmica 

Art 1er. Totes les empreses, tant de producció-inversió de comerç com de 
serveis al detall estan subjectes, en tot i per tot, a les lleis i reglamentacions 
generals del cicle de la producció i les peculiars de llur gremi. 

Art 2on. En cada barri, ciutat o comarca de més de 25.000 habitants seran 
immediatament creats per la Justícia Nacional tribunals especialitzats, la 
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sentència dels quals establirà jurisprudència. 
(L'Agustí confiava molt en l'Estament Judicial organitzat, per a què els jutges vagin 
posant pau social.) 

TÍTOL VI Xarxa especialitzada d'autoeconomia de mercat clar 

Art. 1er Totes les xarxes telemàtiques dels establiments comptables (bancs 
de negocis i caixes d'estalvi) seran interconnectades amb la màxima i òptima 
urgència i eficàcia tecnològica. 
 
Art. 2on Un equip especialitzat crearà (per a tota la comunitat geopolítica), 
un centre físic de telemàtica mercantil, al que aniran a parar totes ,les ex-
formàtiques tecnològiques i informacions humanistes de totes les xarxes 
inter-conectades anteriors. 

Art. 3er Els establiments comptables seràn responsables de llurs arxius de 
factures xecs: 

1. factures-xecs originals, amb llur número de neutralització final 
2. microfilm de totes les factures-xecs 

2.1. segons el n° de neutralització correlativa per les factures-xecs de 
producció-inversió, o sigui, inter-empresarials, sense cap incidència 
ulterior 

2.2. segons el número correlatiu de neutralització per a les factures-xecs 
de consum (loteria nacional gratuïta) 
3. memorització de tots els circuits analítics-logístics seguits en el 
procés de cada una i de totes les dades donades per cada factura-
xec. 

 
Art. 4rt Els establiments comptables seran responsables de llur eventual 
complicitat, per omissió o deixadesa, en totes les factures-xecs legalment 
inconformes, però acceptades per l'establiment bancari amb dades 
analítiques-logístiques falses o arreglades, referent a les concretes 
mercaderies, objecte del canvi. 
Sense el concret moviment utilitari-canviari de concretes mercaderies ben 
especificades i controlables, no hi pot haver moviment, escriptural o 
telemàtic, de cap unitat monetària de mesura i compte abstracte.  
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TÍTOL VII Omnicomptabilitat centralitzada del mercat clar de 
l'entera comunitat geoolítica. 

Art. 1 La finalitat de la nostra reforma pro-telemàtica de l'instrument 
monetari és anar creant una necessària omnicomptabilitat exacta del tipus 
"input-output" tecnològicament més avançada possible i constantment 
progressiva. 

 
Art. 2 L'equip especialitzat, segons l'article 2on del títol sisè, encarregat 
d'aquesta omnicomptabilitat de indefinides entrades i sortides conseqüents, 
vetllarà per a una màxima claredat intra-sectorial i intra-territorial, inter-
sectorial i inter-territorial, a disposició de cada gremi interessat i de cada 
autonomia local. 
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DECRET LLEI 06 - SIMPLIFICACIÓ FISCAL 

 (L'Agustí acabava amb els tributs) 

Exposició de motius:  

La teoria empírica lògica pro-experimental del mercat històric, afirma que els 
impostos són completament inútils en una economia racional de mercat i tot 
el que és inútil és nociu per a la comunitat. 

Art 1. De tota la absurda complicació, heretada, de seculars i nous impostos, 
càrregues parafiscals, gabelles, drets reals, etc.  

1. només conservarem per a l'Estat, en sentit estricte de prudència política, 
(per si de cas la teoria no és prou alta i es necessiten mes diners) "un impost, 
inicialment del 5% sobre tràfic d'empresa (ITE)": simple i comprensible a 
tothom, què no necessita cap altre control que el de la legalitat de cada 
factura-xec i, a través d'aquest, és de recobrament a cost molt baix, per part 
dels mateixos bancs de negocis 

2. per a l'educació del poble i per a garantir constitucionalment uns 
fonaments eficaços d'això que el nou Estat entén per llibertat creativa en 
cada ètnia, només és conserva un altre impost únic del 5% sobre la propietat 
privada del sòl nacional, a benefici exclusiu de cada municipi: sobre bases de 
lliure concert entre, d'una part, propietaris de solars i terrenys (agrícoles, 
forestals, no cultivables, etc.) i d'altra part, cada municipi; aquest impost 
perseguiré una progressiva nacionalització-municipalització de tota la terra 
pàtria.  
(L'Agustí pensa que la terra ha de ser del municipi, no pot ser privada. Si vols conservar 
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la propietat el propietari haurà de pagar...) 
 
Art 2. El propietari haurà de pagar un impost del 5% anual sobre el lliure 
preu, concertat cada 2 anys amb el municipi, de les seves propietats de 
terreny. El municipi comprador-nacionalitzador de qualsevol-propietat haurà 
de llogar a l'antic propietari la mateixa propietat a un preu màxim del 1%. 

Art 3. És a partir d'ingressos autònoms suficients per part de tots els 
municipis que ha de néixer, per l'afany d'una lliure confederativitat, una caixa 
confederativa de mútua solidaritat i ajuda inter-municipal. 

Art 4. D'aquesta manera només caldrà protegir constitucionalment: barris, 
llogarets, masies, etc., a base d'una caixa intra-municipal de lliure 
confederativitat, ajuda mútua i solidaritat entre les comunitats primàries de 
cada municipi 

Art 5. El municipi no podrà mai ni per cap motiu vendre un solar o terreny 
ja municipalitzat-nacionalitzat, només podrà llogar-lo a un preu màxim del 
1% del seu valor, lliurement concertat, de compra. 

Art 6. En cas de venda de qualsevol solar o terreny, pel qual el propietari 
hagi 
satisfet normalment l'impost del 5% sobre el preu lliurement concertat 
amb el municipi, aquest té opció de compra al lliure preu de mercat 
convingut entre venedor i l'eventual comprador. 

Art 7. En cas de renúncia de nacionalització per part del municipi, el 
venedor pagarà un impost extraordinari del 50% sobre la diferència entre el 
prea lliurement concertat amb el municipi i el lliure preu de venta convingut 
entre ell l'eventual comprador. 

Art 8.  L'article 2 no serà d'aplicació pels petits propietaris (menys de ... 
hectàrees)  
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DECRET LLEI  07 - SOBRE FUNCIONARIS CESSATS. 

Artículo II. (L'Agustí creia que els polítics i els funcionaris eren els més 
fàcilment corruptes. Què faria amb els funcionaris? L'Agustí no els necessita 
però els hi dona un sou multiplicat per tres perquè es jubilin tranquils.) 

Exposició de motius:  

A fi d'evitar que una part important de ciutadans no caiguin en estat de 
defraudació reconcentrada, i animin un clima de guerra civil a més o menys 
llarg termini, és a dir de guerra in-civil, com ha passat tantes vegades en la 
historia i inclús en la historia recent de la nostra comunitat geo-política quan 
era anti-política (1908-1936-1939-1980 ...), cal que el poble s'adoni 
plenament de que el sacrifici transitori què se li demana a favor dels 
funcionaris tecnològicament cessats és sempre, arreu i en tots els aspectes, 
molt menys costós que les destruccions definitives ocasionades per una 
guerra in-civil, àdhuc considerada curta i victoriosa pels seus impulsors més 
temeraris i imprudents.  

 
Art 1. Tot funcionari tecnològicament cessat per l'aplicació dels presents 
decrets-lleis, declararà els seus ingressos actuals de funcionari sense cap 
mena de control. La quantia total indicada per ell serà multiplicada pel 
coeficient 3 i aquesta jubilació li serà pagada cada mes, per la caixa d'estalvis 
corresponent al seu domicili, per mitjà del "xec-funcionari-cessat". 

Art 2. Tot funcionari cessat no pot perdre aquest estatut vitalici, si no és: 

1. per pròpia dimissió 
2. per sentència de tribunals: 

2.1. si ha faltat a una mínima lleialtat en la declaració dels seus 
ingressos de funcionari en el moment de cessar 

2.2. si falta a qualsevol llei general o reglamentació especifica 
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DECRET LLEI 08 - SUPRESSI6 RADICAL DE TOTA MISÈRIA I 
MARGINACIÓ PER RAÓ DE DINER. 

 (Són intolerables en una societat tan rica com la nostre). 

Exposició de motius:  
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Una comunitat s'arruïna més fàcilment en l'aspecte moral que no pas en el 
material. Cal doncs que el poble faci el necessari perquè no sigui possible, en 
la vida de cada dia la seva ruïna moral. 
En l'aspecte material, un poble no s'arruïna així com així, hi cal una prèvia 
ruïna moral. Si una comunitat està moralment plena de coratge i de força 
creativa de bellesa cultural i de bens utilitaris, res ni ningú la pot arruïnar. (És 
per això que sobreviuen a Palestina, per la sola força moral, una sola persona no ho pot 
fer, però el conjunt sí.) 

Art 1. En espera d'una radical normalització dels sobre-salaris socials 
financers (que s'acaben, que no hi ha retorn) a totes les persones de l'entera 
comunitat geo-política, quantes, persones individuals i familiars sofreixen 
actualment de misèria i marginació anti-social per raó de diner, tindran 
prioritat per a obrir comptes corrents individuals i familiars en les caixes 
d'estalvi. 
(Salari social és un sobresalari, que pot ser per ser mare, per una invalidesa etc.) 

Art 2. En aquests comptes-corrents, se'ls hi abonarà trimestralment i per 
anticipat: 

1. en els c/c individuals, el salari d'atur forçós actualment decretat, 
multiplicat pel coeficient 3. (això ho ha de cobrar tothom) 

2. en els c/c familiars oberts exclusivament a la mare de família, (en casde 
viduïtat, al pare de família; i en cas d'orfandat o abandó, als tutorslegals), 
els sobre-salaris familiars actualment decretats, multiplicatspel coeficient 
10. (classes marginades, s'han de compensar per que han estat maltractats. L'Agustí 
posava com exemples: les dones, els gitanos, la guàrdia civil etc.) 

Art 3. Des de la publicació del present decret-llei, la Justícia, a través de les 
seves demarcacions-jurisdiccions ètniques, crearà, en els barris, municipis, 
viles i comarques, primerament en els hi hagi més forta proporció dels c/c 
anteriorment especificats, tribunals de protecció a les persones individuals i 
familiars. 

3.1. Aquests tribunals seran a càrrec d'un sol jutge vocacional, el qual 
tindrà a la seva disposició, a simple demanda, justificada pel 
nombre i la complexitat de casos a protegir, tants auxiliars de 
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jutjat, policia judiciaria, assistència social, etc. jutgi necessaris per 
a la seva comesa. 

3.2. Aquests tribunals crearan un registre molt detallat de totes les 
persones individuals i familiars protegides. 

3.3.  Mentre no existeixi una legislació general adient amb referència a 
tots els casos de necessària protecció social, el jutge únic de cada un 
d'aquests tribunals, d'acord amb la legislació no específicament 
derogada, establirà la seva pròpia jurisprudència. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRET LLEI 09 - DIFERENCIACIÓ TELEMÀTICA-
CIBERNÈTICA DELS ESTABLIMENTS COMPTABLES I DELS 
COMPTES CORRENTS (CC/CC) 

(Explica com funcionen els bancs i les caixes, l'Agustí no els elimina, els fa servir com 
instruments) 

Exposició de motius:  

Per la paraula "cibernètica", entenem: "govern automàtic de les coses". Cal 
que el ciutadà i les ciutadanies no es deixin contagiar pors absurdes, sinó, 
molt al contrari cal que es persuadeixin de que ens serà útil a tots d'aprofitar-
nos dels avenços que la moderna tecnològica posa a l'abast de la nostra 
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generació. (L'Agustí deia moltes coses que ara són reals però en el seu temps ni es 
pensaven). 

Cal entendre què telemàtica i cibernètica són instruments inerts al servei 
incondicional de tothom i que la persona, les persones concretes, tant les 
individuals com les col�lectives i les nacionals-comunitàries, són el valor 
primer, no alienable, llibertari, el valor únic a servir, des de l'auto-política i 
l'auto-justícia, contra tots els despotismes, totes les tiranies, tots els poders 
establerts, oficials, oficiosos o ocults, àdhuc quan és presenten sota la 
màscara d'un messianisme partidista o/i d'una justícia "absoluta". 

Simplificant al màxim i de manera òptima, obtindrem ràpidament que la 
telemàtica instal�lada, en el nostre moment i espai geopolític, ens doni tot el 
servei possible en cibernètica auto-econòmica de clar mercat lliure i de lliure 
societat transparent. (És un llenguatge molt precís.)  

TÍTOL I Bancs de negocis i Caixes d'estalvi 

Art 1 La diferenciació telemàtica-cibernètica dels anteriors establiments 
comptables i dels cc/cc que els interessats hi poden obrir, persegueix 
l'educació de tot el poble i de cada persona concreta en els dominis de la 
claredat d'un mercat lliure i la transparència d'una societat llibertària. 

Art 2 Els dos tipus d'establiments comptables (Bancs de negocis i Caixes 
d'estalvi) són netament diferenciats pel present decret-llei: 

2.1. els Bancs de negocis són empreses exclusivament utilitàries, estan 
doncs al mateix nivell que qualsevol altra empresa utilitària; (tant ho 
és una fàbrica de totxos com un Banc) 

2.2. molt al contrari, les Caixes d'estalvi, malgrat ésser originàriament 
d'iniciativa privada-local, tenen una altra tradició de servei públic de 
tipus social alliberador, per aquesta raó el present decret-llei les 
proclama serveis comunitaris-liberals i les identifica plenament amb 
l'auto-política perseguida pel nostre Estat constituent, sota la 
protecció auto-llibertària de la Justícia Comunitària. (La Caixa és un 
braç de l'Estat per a distribuir el diner comunitari atorgat segons l'estatut 
corresponent a cada persona individual o col�lectiva.) 
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TÍTOL II Dels bancs de negocis 

Art 3 A l'igual que totes les altres empreses utilitàries, el conjunt de tots els 
bancs de negocis en l'entera comunitat geopolítica és confederaran en un 
gremi eficaç i subgremis especialitzats; 

Art 4 Els bancs de negocis només podran estar al servei de totes les altres 
empreses utilitàries en els exclusius cicles forístics (la més òptima i millor 
producció) de la producció comunitària i del comerç exterior; només podran 
manejar diner directament inter-empresarial per a la producció de bens 
utilitàris i valors mercantils socialment no-finibles i no- finits per raó de 
qualitat o/i quantitat. (El menjar és finible, la nevera té aquesta consideració.) 

Art 5 Els bancs de negocis: 

 

5.1. treballaran lliurement, segons contractes generals o particulars, 
amb llurs clients 

5.2. portaran tota la comptabilitat "input-output" de llurs clients, a 
disposició immediata dels mateixos 

5.3. és dedicaran, com fins ara, a descomptes i préstecs bancaris, 
exclusivament basats sobre capitals i reserves propis i capitals 
específicament i contractualment cedits a tal objecte pels 
clients interessats. (No poden inventar-se diner com fan ara) 

Art 6 Per conseqüent, els bancs de negocis segons l'actual constitució no 
podran confondre, com ho venen fent fins ara: 

6.1. d'una part, préstecs bancaris basats sobre capitals privats-solvents; 
6.2.  i d'altra part, crèdit nacional basat sobre els saldos positius de 

comptescorrents, coneguts en l'actualitat sota l'etiqueta de recursos 
aliens. (El Banc no pot comptar com a seus els diners i recursos que té d'altres). 

Art 7 Crearan, amb plena capacitat intra-legislativa i intra-executiva, tantes 
caixes inter-bancàries com siguin necessàries per a oferir uns serveis 
immillorables a tot el país i garantir una perfecta seguretat privada-
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solvent als seus clients, en funció d'una omni-solidaritat gremial, sub-
gremial i inter-gremial; 

Art 8 L'Estat només intervindrà en l'especial negoci bancari sobre la base de 
lleis mínimes per a la tal especialització mercantil, sense minva de que també 
regeixin pels bancs de negocis tota la legislació i la jurisprudència aplicables 
al conjunt general d'empreses utilitàries; 

Art 9 La Justícia, en els seus corresponents graus locals, ètnics, inter-ètnics i 
comunitari 

9.1. crearà tants tribunals especialitzats en dret bancari com siguin 
necessaris per a resoldre ràpidament tots els litigis 
interpersonals (inter-individuals, inter-col.lectius, individuals-
col.lectius) que es puguin presentar en el sector 

9.2. intervindrà, per pròpia iniciativa, per iniciativa dels defensors 
de cada poble ètnic o inter-ètnic i del defensor de tota la 
comunitat geo-política, per iniciativa dels fiscals i sempre que 
qualsevol persona, individual o col�lectiva reclami, per 
qualsevol motiu referent a bancs de negocis, el ple 
acompliment de les lleis i la jurisprudència vigents. En les 
seves sentències, el primer principi a invocar per la Justícia, 
cada vegada que un banc de negocis condemnat no pugui fer 
front a les seves obligacions legals-justicials, serà sempre i 
arreu i en tots els dominis, l'omni-solidaritat bancària (gremial, 
sub-gremial, intergremial ) en favor de tota la clientela de dit 
banc. 

TÍTOL III Clients dels bancs de negocis 

Art 10 Tots els clients d'un banc de negocis hauran de tenir, segons la 
present constitució, estatut notarial d'empresa utilitària. 

Art 11 En conseqüència, tota persona, individual o col�lectiva, amb més d'un 
salari utilitari (per qualsevol motiu de treball, capital, empresa o/i invent) 
està obligada a constituir una empresa per accions, sigui de tipus individual, 
sigui de tipus inter-individual o col�lectiu, sigui de tipus inter-col�lectiu o 
social: aquesta empresa, (exclusivament per a cobrar els salaris del(s) seu(s) 
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accionista(es)) obrirà, en el banc de negocis que li convingui, un únic compte 
corrent bancari d'estalvi de producció multi-assalariada. 
 
Art 12 Totes les empreses per accions, del tipus que siguin, a exclusió de 
qualsevol altra persona, tindran dret als següents cc/cc en tants bancs de 
negocis com els hi convingui, fora de l'excepció consignada en l'anterior 
article 11: 

1.  cc/cc D'ESTALVI DE PRODUCCIÓ MULTI-ASSALARIADA 
(segons art 11),amb descobert automàtic fins a 25% i amortització en 
un any; 

2. cc/cc DE PRODUCCIÓ NORMAL, amb descobert automàtic fins a 
25% i amortització en un any; 

3. cc/cc D'INVERSIONS I RESERVES PRIVADAMENT 
SOLVENTS, amb descobert automàtic fins el 5O% i amortització en 
tres anys; 

4. cc/cc D'INVERSIONS CREDITICIES, COMUNITARIAMENT 
SOLVENTS 

 
TÍTOL IV De les Caixes d'Estalvis 

Art 13. Totes les caixes d'estalvis existents queden nacionalitzades pel 
present decret-llei, però conservaran tota llur autonomia actual, confederant-
se a nivell de cada ètnia, de cada inter-ètnia, i de tota la comunitat geopolítica 
(confederacions de les caixes d'estalvis). 

Art 14. Cada caixa d'estalvis, existent fins a la data, administrarà, des d'ara, la 
seva autonomia segons auto-gestió del conjunt d'establiments comptables 
oberts i de cada establiment comptable: aquesta auto-gestió ser portada pels 
delegats elegits del personal i dels compte-correntistes, segons llei; 

Art 15. Els cc/cc que hom podrà obrir en les caixes d'estalvi són 
exclusivament els 
següents: 

1. cc/cc individuals de productors utilitaris uni-assalariats per llur 
empresa (sigui aliena, sigui parcial o totalment pròpia) a part, cada 
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titular d'aquesta classe de cc/cc, dita: "D'ESTALVI DE 
PRODUCCID LABORAL-uni-salarial", només podrà obrir-ne un de 
sol i precisament en la caixa d'estalvis del seu  
primer domicili com a productor assalariat. (la qüestió de translació del 
c/c, des de la caixa d'estalvis del domicili primer a les caixes d'estalvi 
de les seves eventualment successives residències, és un problema 
telemàtic secundari a càrrec de la confederació comunitària de caixes 
d'estalvi), aquests c/c "D'ESTALVI DE PRODUCCIÓ LABORAL-
unisalarial gaudiran de un descobert automàtic fins el 25%, amb 
amortització d'un any. 

2. cc/cc individuals o/i familials "D'ESTALVI DE CONSUM 
PRIVADAMENT SOLVENT", EXCLUSIVAMENT 
ALIMENTATS pel corresponent c/c "D'ESTALVI DE 
PRODUCCIÓ", sigui individual-unisalarial en caixa d'estalvi, sigui 
multi-salarial-empresarial en banc de negoci. Aquests c/c 
"D'ESTALVI DE CONSUM PRIVADAMENT SOLVENT" 
gaudiran d'un descobert del 50%, amb amortització en tres anys. 

3. cc/cc individuals o/i familials "D'ESTALVI DE CONSUM 
FINANCER, ,(és a dir: COMUNTTARIAMENT SOLVENT) 

4. cc/cc "DE CONSUM COL.LECTIU LIBERAL FINANCER, (és a 
dir: COMUNITARIAMENT SOLVENT) 

Els subapartats 1, 2 i 3 fan referència a c/c de persones individuals i 
familials, l'apartat 4 és per a persones col.lectives. 
(L'Agustí dona nom i cognom als fluxos de diners, els detalla tots). 

Art 16 Els ingressos en aquests cc/cc "DE CONSUM 
COMUNITARIAMENT SOLVENT" provindran.  

1. de sobresalaris socials financers (sssf) individuals (sssfI) (cc/cc 
individuals) 

2. de sssf familials (sssPF) (cc/cc familials) 
3. de sssf liberals (sssfL) 

3.1. tècnic: 
3.1.1. de vocacional individual 
3.1.2. per equip de vocacionals individuals 

3.2. institucional 
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Art 17 Interessa enormement a la nostra revolució omni-llibertaria el 
conèixer al dia l'estadistica exacta dels uniassalariats utilitaris, car es tracta 
d'una categoria social a extingir, per simple augment de la riquesa privada i 
de la riquesa comunitària, totes dues complementaries, inter-dependents i 
omni-solidaries. 

La gent que treballa no per vocació sinó en treballs utilitaris és a extingir. 
Cada dia més les màquines substituiran el treball utilitari. (Tothom té dret a 
cobrar un sou derivat de l'ancestral herència que acumula l'espècie humana. La riquesa 
comunitària ja és prou potent. Per el sol dret d'existir, ara i aquí ja es té el dret a viure 
sense cap misèria per raó de diner.) 
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DECRET LLEI 10 - NACIONALITZACIÓ DE TOTS ELS 
EXCEDENTS (+/-) DE MERCAT 

TÍTOL I Exercicis omnicomptables 

El període de cada exercici omnicomptable de l'entera comunitat geopolítica 
s'anirà reduint (any, semestre, quatrimestre, trimestre, mes, quinzena, 
setmana, dia, període de dia, etc.) en funció del progrés tecnològic dels 
equips, equipaments, programes, xarxes i inter-connexions de telemàtica 
comunitària. 

TÍTOL II Excedents (±) (que passa amb la producció que no es ven?) 

Art 1 Al termini de cada exercici comptable, serà donada a conèixer i 
nacionalitzada: 

1.1. la quantia precio-mercantil DELS EXCÉDENTS DE 
PRODUCCIÓ (+/-) 

1.1.1. EN PODER DELS COMERÇOS I INDÚSTRIES DE 
SERVEIS AL DETALL 

1.1.2.  
1.1.2 IMMEDIATAMENT ENTREGABLES ALS 
ANTERIORS PER LES EMPRESES DE PRODUCCIO 
(stocs excedents)  
(L'Agustí emprava majúscules quan parlava de coses molt concretes i 
minúscules quan eren més abstractes.) 

1.2. els excedents (+/-) de cc/cc, 
1.2.1. en bancs de negocis "recursos aliens (producció) 
1.2.2. en caixes d'estalvi "recursos aliens" (consum) 

Art 2 Els anteriors excedents (J) precio-mercantils i dineraris, què seran 
sumats, són la base, (constitucionalment variable entre 40% i 60% segons 
decisió, en cada moment, del Cap d'Estat responsable): 

2.1. del crèdit comunitari (mercaderies socialment no-finites) 
2.2. de les finances comunitàries (mercaderies socialment finites) 

(base del consum) 
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DECRET LLEI 011 - CONGELACIÓ PARCIAL I 
SELECTIVA DE COMPTES CORRENTS 
 
Art 1 Quan es presentin EXCEDENTS NEGATIUS DE CERTA 
GRAVETAT COMUNITÀRIA EN PRODUCCIONS GENERAL, 
SECTORIALS, TERRITORIALS, INTERSECTORIALS, 
INTERTERRITORIALS, la present constitució dona al Cap d'Estat la 
possibilitat de decretar una congelació parcial (fins al 50%) i selectiva (de 
cara a les inversions comunitàriament necessàries): 

1.1. de tots els cc/cc de PRODUCCIÓ I INVERSIÓ  
EMPRESARIAL en els bancs de negocis  

1.2.  i d'ESTALVI de PRODUCCIÓ uni-assalariada, en les caixes 
d'estalvi 

Art 2. Els titulars dels cc/cc anteriors tindran entera llibertat en la selecció 
d'empreses, així com d'accions o obligacions, DE LA DEFICITÀRIA 
PRODUCCIÓ GENERAL SECT0RIAL, TERRITORIAL, 
INTERSECTORIAL, INTERTERRITORIAL, a les quals aplicarà la 
quantia congelada de dits comptes corrents. 
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DECRET LLEI 12 - DISTRIBUCIÓ I CONCESSIÓ DE 
CRÈDITS 

 (L'Agustí deia: un país no és ric per els diners que té, és ric per la producció en bens i 
serveis útils què és capaç de produir.) 
 
Exposició de motius:  

Com deia Keynes i feien Roosevelt i Schachs, quan existeix una (concreta) 
mercaderia-preu (objectes inerts, animals servils, serveis utilitaris), ha 
d'haver-hi el poder de compra (diner) monetari-(abstracte) corresponent: si 
no hi és de concret origen privat-solvent, cal inventar-lo per iniciativa 
nacional-comunitària-abstracte. La qual es demostra experimentalment 
solvent, a una sola condició segons Hayed: que els professionals productors 
de la concreta mercaderia-preu, (què ha permès d'inventar crèdits, 
inversions, finances-consumptives nacionals- comunitàries), en siguin 
recompensats, per règim de mercat lliure, els mèrits evidents, de manera que 
tinguin un interès comptable-especulatiu, calculador-previsor a produir-ne 
més. Si per raons doctrinaristes-fanàtiques, s'impideix aquest retorn 
acumulatiu (o sigui capitalista), es col�lapsa la producció de noves i ben 
concretes mercaderies-preus i els rics, motor de la producció, deixen 
d'invertir i s'immobilitzen en circuit tancat entre ells... i la resta de la població 
"que es foti", "per bèstia". 

Aquest es el drama de tot mercat reduït o de tot messianisme estúpid. (El 
diner s'inventa. S'inventa si hi ha producció. A més hi ha d'haver beneficis empresarials 
perquè no es col�lapsi la producció.) 

Art 1. La distribució i concessió dels crèdits nacionals-comunitaris a les 
empreses productores i als candidats-empresaris és confiada, en exclusiva, als 
bancs de negocis. 

Art 2. Els bancs de negocis, en llur qualitat de distribuïdors i concessionaris 
del crèdit nacional-comunitari a les empreses productores i als candidats 
empresaris, són responsables del seu bon fi: "de la creença en la capacitat 
tècnica de l'empresari al qual s'ha concedit el crèdit, per a PRODUIR , 
"MERCADERIES-preus" en la proporció corresponent a la quantia del 
crèdit concedit.  
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Art 3. Tot crèdit serà concedit en les condicions següents: 

3.1. en funció de la sola i exclusiva capacitat tècnica de l'empresa 
productora peticionària o del candidat-empresari, 

3.2. la concessió del crèdit, no solament comporta l'obertura del c/c 
especial "crèdit" sinó també el nomenament d'un co-gerent, 
responsable davant del seu banc, de la utilització eficaç del crèdit 
concedit. (L'Agustí explicava que després de la segona guerra mundial es van 
reunir al Japó dos grans banquers, la reunió va durar un minut, van decidir 
diferenciar el crèdit de les finances. Això va permetre que molts ex-militars 
formats tècnicament a l'exèrcit poguessin esdevenir empresaris.) 

3.3. el temps de posta en marxa de la nova empresa o de les noves 
instal�lacions productores es pot considerar generalment de tres 
anys, però aquest període pot ésser disminuït o augmentat pel banc 
concessionari, a reserva del que dictamini, en cas de litigi, el tribunal 
econòmic-creditici corresponent. Durant aquest període de posta en 
marxa, el banc de negocis no cobrarà cap interès 

3.4. a la fi d'aquest inicial període de posta en marxa sense interès, 
l'interès normal d'un crèdit serà el doble del lliure interès bancari, 

3.5. mentre l'empresari creditat pagui aquest interès normal-doble, no té 
cap obligació de retornar el capital creditici que li ha sigut concedit, 
el reembossament al banc concessionari del capital creditat queda a 
l'entera iniciativa i a les exclusives conveniències de l'empresari. 

Art 4. L'interès doble pagat pels crèdits concedits serà distribuït com 
segueix: 

4.1. l'interès lliure bancari pel banc responsable del crèdit concedit 
com a pagament dels seus serveis a l'entera comunitat 
geopolítica, única i exclusiva inventora de dret i de fet del 
crèdit nacional-comunitari i de la qual l'estat només és el 
gerent 

4.2. la resta de l'interès serà consignat pel banc en un c/c especial a 
nom del tresor nacional: quan aquestos ingressos no siguin 
constitucionalment considerats com a necessaris per la bona 
marxa i plena garantia del sistema dinerari, passaran, totalment 
o parcialment a disposició dels municipis per a la compra-
nacionalització del sol. 
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Art 5. La distribució del crèdit autopolític-comunitari és farà a través de 
llistes correlatives-preferencials segons ordre de petició a la confederació 
inter-bancaria, a través del banc de negocis escollit per l'empresari o el 
candidat a empresari. Aquestes línies i llistes correlatives no són iguals en 
importància revolucionària-llibertària de la nostra societat i rebran fraccions 
diferents de la massa creditícia comunitària total, segons llei i decisions 
autopolítiques. (Preferències que marcava l'Agustí:) 

5.1.  en funció de l'autogestió empresarial-interna 
5.1.1. empreses més o menys auto-gestionaries 

5.1.1.1. empreses, des del seu origen, auto-gestionaries 
5.1.1.2. empreses en vies d'auto-gestió 
5.1.1.3. empreses decidides a iniciar l'auto-gestió 

5.1.2. empreses refractàries a l'auto-gestió 
5.2. en funció del volum de personal per torn (aquest és molt 

revolucionari) 
5.2.1. empreses auto-gestionàries: 

5.2.1.1. empreses artesanals (6 col�laboradors per torn; 
comptant-hi l'empresari)  

5.2.1.2. empreses de 7 a 50 obrers per torn 
5.2.1.3. empreses de 50 a 200 obrers per torn 
5.2.1.4. empreses de més de 200 obrers per torn 

5.2.2. empreses refractàries a l'auto-gestió 
5.3.  en funció de l'horari de treball: 

5.3.1. empreses produint, per sistema de torns, els 365 dies de l'any, 
les 24 hores del dia (incloent-hi el temps de manteniment) i 
3,5 dies a setmana per torn (3 i 4 dies a setmanes alternes) a 6 
hores 30 minuts per dia (o sigui 20 hores 30 minuts per 
setmana-treballador) 

5.3.2. empreses produint durant 5 dies de 6 hores per setmana 
(amb torn o sense): 30 hores/setmana/treballador 

5.3.3.   altres empreses acollides a l'actual horari legal de 40 hores 
setmanals.  
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DECRET LLEI  13 - IN-VENCIÓ O EX-VENCIÓ DE 
DINER COMUNITARI-SOLVENT 
Art 1. La invenció directa de diner correspon a una introducció estadística 
exacta de diner financer i creditici en funció dels excedents positius dels 
mercats considerats: 

1.1. mercat comunitari conjunt (finances i crèdits generals); 
1.2.  mercats sectorials o/i territorials, intersectorials o/i 

interterritorials (finances i crèdits especialitzats) 

Art 2. La invenció indirecta de crèdits per raó de dèficits productius, a través 
de l'exvenció de diner privat-solvent, per a convertir-lo en diner comunitari-
solvent, correspon a la congelació parcial i selectiva de cc/cc, segons 
l'anterior DL-011 (porció no utilitzada directament pels interessats en 
empreses, accions o/i obligacions de la producció deficitària), en funció dels 
excedents negatius dels mercats considerats:  



 72 

2.1. mercat comunitari conjunt (crèdit general per dèficit productiu de 
l'entera comunitat geopolítica)  

2.2 mercats sectorials o/i territorials, intersectorials o/i interterritorials 
(crèdits especialitzats per dèficit productiu de qualsevol sector 
o/i territori, intersector o interterritori). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artículo III. DECRET LLEI - 14 INSTAURACIÓ D'UN 
MERCAT CLAR RADICALMENT I TOTALMENT 
LLIURE 

Exposició de motius: els motius ara i aquí exposats són conseqüents a tots 
els decrets lleis anteriors i generals per a tot el "tren (paquet) (conjunt)" de 
decrets-lleis econòmics que seguiran: 

1. Composició subconjunta-primera del mercat 
El mercat d'una comunitat geo-política comprèn, per definició evident 
i intuïble a tothom: 
1.1.  un mercat interior 
1.2.   i un mercat (comerç) exterior 

2. Operativa: 
2.1.  l'operativa auto-política, per post-tecnològica, és 

fonamentalment la mateixa pels dos sub-mercats anteriors 
(mercat interior i comerç exterior),  
tant en els seus mètodes com en la seva crítica i la seva 
progressiva epistemològica (1), a través del concepte primer 
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"d'equilibri auto-unitari i, doncs AUTO-ECONÒMIC i AUTO-
ECUMÈNIC (2) de clar mercat lliure". 

2.2.  Ara bé, l'aplicació d'aquest principi és diferent, segons es tracti 
del mercat interior o del mercat (comerç) exterior, els quals seran 
tractats, en els dos casos i en cada cas, com a fenòmens conjunts-
totals, sub-conjunts o elementals. 

(1) aquesta última, en funció dels resultats reals i objectius obtinguts. 

(2) auto-comunitari, des dels "habitats" més petits, fins a l'entera humanitat  

1. Equilibri auto-unitari: 
1.1. per auto-equilibri unitari, ara i aquí, s'entén la igualtat de dos 

qualssevol sub-conjunts mercantil sectorials o/i territorials, auto-
oposats, auto-complementaris i monetàriament-estadísticament 
auto-comparables i auto-compensables en la centralitzada omni-
comptabilitat "input-output" de l'entera comunitat geopolítica: 
(A i B, on A representa la Producció i B la Hisenda o Consum)  
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1.2. per AUTO-ECONOMIA i AUTO-ECUMENE, s'entén l'auto-
compensació de (vmA = vmB ), que reparteix equitativament 
(NOMIA),-entre tots els membres, individuals i col.lectius, de 
l'entera comunitat geo-politica,- en funció dels excedents 
comunitaris (OIKOS, ECO- ECU), positius o negatius, del 
mercat considerat; això ho fa per mitjà de la invenció creditícia-
financera o exvenció creditícia de diner comunitari-solvent (els 
dits excedents, positius o negatius, del mercat considerat, 
corresponent, de tota evidència-intuició comprensible a tothom, 
al bé o al mal comú, (OIKOS, ECO- ECU-) resultants del lliure 
joc MERCANTil o sigui MERCANT-monetari, és a dir: 
UTILlTARI-CANVIARI-monetari.  

4. llei general 
4.1. tan si s'utilitza el poder de compra privat-solvent o el poder de 

compra nacional-comunitari creditíciament inventat, com si 
s'utilitza una harmoniosa combinació dels dos, ES P0DEN 
INVERTIR NOMÉS LES MERCADERIES, D'ÍNDOLE 
SOCIALMENT NO FINIBLE I NO FINITA, PRÈVIAMENT 
I REALMENT PRODUÏDES. 

4.2. igualment tan si s'utilitza el poder de compra privat-solvent o el 
poder de compra nacional-comunitari financerament inventat, 
com si s'utilitza una harmoniosa combinació dels dos, ES 
PODEN CONSUMIR NOMÉS LES MERCADERIES, 
D'ÍNDOLE SOCIALMENT FINIBLE I FINITA, 
PRÈVIAMENT I REALMENT PRODUÏDES 

Art 1. Protecció dels factors forístics d'iniciativa privada i propietat particular 

1. L'AUTO-ECONOMIA I AUTO-ECUMENE DEL MERCAT 
CLAR, -AUTOCOMPENSAT segons equilibri unitari de tipus financer i 
creditici en funció DELS EXCEDENTS PREVIS I REALS DEL 
CICLE DE LA PRODUCCIÓ,- perseguirà d'obtenir, DEL LLIURE 
JOC MERCANTIL DE TOTES LES PERSONES INTERESADES, 
INDIVIDUALS I COL�LECTIVES: 
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1.1. UNA PRODUCCIÓ MÀXIMA, DE QUALITAT ÒPTIMA, 
AL SERVEI DE TOT EL POBLE, AMB EL MÍNIM 
ESFORÇ I RISC PER PART DE TOTS ELS SEUS 
FACTORS PRODUCTIUS PRIVATS: EMPRESES, 
INVENTS, CAPITALS I TREBALL UTILITARIS. 

1.2.  UNA INVERSIÓ MÀXIMA I DE QUALITAT ÒPTIMA 
EN EL CICLE DE LA PRODUCCIÓ, TAMBÉ AMB UN 
RISC I ESFORÇ TECNOLÒGICAMENT MÍNIM 

1.3. UN CONSUM MÀXIM I ÒPTIM PER PART DE TOTS 
ELS MEMBRES DE L'ENTERA COMUNITAT 
GEOPOLÍTICA 

2. És per raó del què s'ha explicat en l'apartat 4.1 de l'exposició de motius 
i d'aquestes tres anteriors auto-complementàries exigències de L'AUTO-
ECONOMIA I AUTO-ECUMENE DE CLAR MERCAT LLIURE 
que exigeixen LLEIS GENERALS I ESPECIALITZADES DE 
PROTECCIÓ EFICAÇ A LES MERCADERIES 0 FORCES 
PRODUCTORES D'ANCESTRAL, LEGÍTIMA I FECUNDA 
INICIATIVA PRIVADA I PROPIETAT PARTICULAR: 
EMPRESES, INVENTS, CAPITALS i TREBALL UTILITARIS, ja que 
són les què han donat fins ara, i tot fa preveure que continuaran donant, 
dinàmicament, en progressió accelerada, UNA PRODUCCIÓ 
MÀXIMA, DE QUALITAT ÒPTIMA, a canvi D'UNS RISCS I 
ESFORÇOS MÍNIMS. 

Art 2. supressió immediata de tot entrebanc "estatista-burrocràtic" en el 
mercat interior.La finalitat d'una producció cada dia MILLOR EN 
QUALITAT (Q) i cada dia més gran en quantitat (q) exigeix la supressió 
immediata de tot entrebanc al mercat interior. 

Art 3. La condició mateixa d'aquesta total llibertat de mercat intern, com a 
conjunt i també en tots els seus subconjunts sectorials o/i territorials, 
intersectorials o/i interterritorials, és "L'AUTOECONOMIA, EL BON 
GOVERN AUTOMÀTIC O LA CIBERNÈTICA DE MERCAT I 
SOCIETAT", a través de la invenció creditícia (directa i indirecta) i financera 
(directa) de diner comunitari-solvent la qual permet "l'equilibri auto-unitari, 
entre ells segons omni-comptabilitat centralitzada "input-output" dels bens 
utilitaris produïts i dels mateixos bens utilitaris invertits/consumits 
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Art 4. La repartició equitativa dels bens socials-culturals (socials-utilitaris i 
socials- liberals) és farà: 

4.1. segons equitat en funció de la eficàcia: 
4.1.1. productiva dels professionals-utilitàris 
4.1.2. cultural dels vocacionals-liberals 

4.2. segons solidaritat omni-comunitària en funció de les 
necessitats nacionals-vitals de tots els habitants i, en particular, 
dels qui no són, per qualsevol raó, ni profesionals-utilitàris ni 
vocacionals-liberals. 
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DECRET LLEI - 15 DE PROTECCIÓ A L'EMPRESA 

Exposició de motius.  

Protecció a l'empresa utilitaria - Contractació i descontractació lliures - 
Gremis i preus - Caixa comunitària del segrest, econòmic - Justícia 
econòmica empresarial i gremial 

"Tren de decrets-lleis per a protecció comunitària als distints factors 
forístics-generals d'ancestral, legitima i fecunda iniciativa privada i propietat 
particular:  

TREBALL (T), CAPITALS (K), EMPRESES (E), INVENTS (I) 
UTILITARIS. 
 
Exposició de motius (A l'Agustí li agradava exposar els motius, el perquè havia 
pensat aquesta llei). 

I. El primer que cal dir, es que en economia etno-prehistorica: (L'Agustí se 
n'anava sempre molt lluny per situar-nos en l'origen dels fets que estudiava). 

1. l'invent utilitari es la primera manifestació de l'esperit humà (-8/700.000); 
(la primera pedra que va tallar l'home per a crear un instrument. L'Agustí deia que hi 
havia altres coses que li feien pensar que l'esperit humà era anterior a aquestes dates). 
2. l'empresa utilitària-progresiva n'és la conseqüència immediata (primitives 
economies progressives) (el transport, l'invent de la roda)... 
3. l'estalvi o capital nasqué el dia que l'home fou capaç de l'invent per a 
conservar caps de pesca o caça (fer rebost) (-500.000)domesticació del foc, 
fumar els caps del animals que caçaven o pescaven, quants més caps tenien, 
més rics eren (caps o peces = capitalista) 

4. En quant al treball específicament utilitari i sotmès a una disciplina de 
producció directa, mes o menys fàcilment comprovable per la persona que el 
dirigeix, -només fou inventat ara fa uns 20.000 anys, per les matriarques, a 
través del ritus del "matrimoni de servitud": per aquest contracte, el marit 
s'obligava a un treball agrícola durant un cert numero de llunes. Aquest 
origen servil del treball utilitari com a disciplina social-especialitzada al servei 
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de l'empresa, condueix tota persona normalment auto-reflexiva a l'empíria 
(comprensió per travessament interior de qualsevol realitat) de la necessitat 
de reduir assimptoticament el factor treball utilitari-servil, en funció del 
progrés tècnic i de l'elevació dels nivells moral i ètic de la total població 
concernida (interessada)segurament les matriarques es van inventar el primer 
treball i el divorci, deia l'Agustí. A canvi del treball, l'home tenia els favors de 
la dona.  

II. La segona realitat etno-històrica que cal entendre és que la teoria 
matemàticaexplica molt be que els distints factors forístics que fan 
progressar en bens i serveis útils generals d'ancestral, legitima i fecunda 
iniciativa privada i propietat particular es classifiquen com segueix en ordre a 
llur, actualment i experimentalment demostrada capacitat per a produir i 
acumular BENS UTILITARIS, ESDEVINGUTS, amb el pas evolutiu del 
temps, simples valors precio-mercantils: 

1. L'INVENT UTILITARI 
2. L'EMPRESA UTILITARIA 
3. EL CAPITAL UTILITARI 
4. EL TREBALL UTILITARI (sempre posa utilitari, si no és utilitari l'Agustí 
rebutja la paraula treball i parla de fer feina, labor ...) 

III. La realitat de l'actual tan llarga crisis de la nostra civilització 
multimil.lenaria radica justament en l'incapacitat i peresa mental dels nostres 
contemporanis i molt especialment de les classes pseudo-dirigents i dels 
líders estatistes antipolítics i sindicalistes antisindicals a compendre que es 
completament desfasada la pugna dels treballadors per a disputar privilegis 
anacrònics als capitalistes. (Deia l'Agustí: quan els empresaris i treballadors 
entenguin que van al mateix vaixell, faran més progressos). 

IV. Aquesta és la raó per la qual s'estructura en la present constitució la 
proteccióeficaç de les empreses, com a primer pas perquè s'entengui bé el 
paper importantissim, decisiu àdhuc, de l'invent, considerat com a empresa 
especial. 

Exposició de motius 2; 
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1. Els anteriors decrets-lleis ja han creat una situació pràctica molt 
favorable a una lliure producció, econòmicament creixent, de 
mercaderies-preus: 

1.1. la factura-xec (DL-005) de cobrament automàtic i immediat en tots 
els casos, sense cap excepció possible; substituir la moneda 
anònima, per la telemàtica. (L'empresari no s'ha veure implicat en la 
garantia del cobrament, ha de cobrar!) 

1.2.  la supressió de tot impost a l'empresa (DL-006) i a excepció de 
l'ITE, pel qual 1'empresa en general i el seu banc de negocis en 
particular només fan que de recaptadors, ja que, sempre i arreu i en 
tots els casos es pagat integrament, obligatòria, diferencial i 
directament pel sol i mateix client. (Per prudència política mantindrem un 
únic impost que és sobre el consum).(Explica l'Agustí que si es confirma la seva 
hipòtesi sobre la moneda, no s'hauria de pagar cap impost) 

1.3. la derogació immediata de qualsevol altre control o límit legalista 
(estatista,"burrocratic", policíac, militarista, etc), que no sigui la 
moralitat de les mercaderies-preus, acceptada per tothom, legislada 
segons constitució i sancionada exclusivament per la Justícia 
comunitària; (no tot és vendible. (L'Agustí deia que ha de ser 
comunitàriament acceptada com a mercaderia) 

1.4. els descoberts automàtics en els bancs de negocis i pels comptes 
corrents (cc/ cc) d'estalvi de producció (en les caixes d'estalvis) (DLl 
25); (les caixes d'estalvi han d'estar al servei del poble). 

1.5. la nacionalització creditícia i financera de tots els excedents de 
producció (DL-OIO) representa indefinides facilitats 
respectivament: 

1.5.1. crediticies-exactes, a favor de les empreses-clients, en quant 
alsconcrets excedents productius de "concretes mercaderies-
preus, social ment no-finites" 

1.5.2. financeres-exactes, a favor dels consumidors-clients, en 
quant elsconcrets excedents productius de concretes 
mercaderies-preus, social-ment finites. 

1.6. l'eventual, parcial i selectiva congelació dels cc/cc empresarials en 
bancsde negocis i cc/cc "d'estalvi de producció" en caixes d'estalvi a 
favor de l'accionariat i obligacionariat en les empreses de sectors i 
territoris 
productius momentàniament deficitaris, sigui des de un punt de 
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vista general (catàstrofes, imprevisions, etc), sigui des de un punt de 
vista puntual (DL-11) 

1.7.  la nacionalització municipalització del sol (DL-006) (la terra no és de 
ningú i és de tots, s'ha de municipalitzar. La terra l'ha d'administrar el 
municipio). 

1.7.1. que permetrà un lloguer baixíssim, per cada municipi 
interessat de les superfícies ocupades per cada unitat 
empresarial de producció recomençant-li, instal�lada o per 
instal.lar segons previ plá de paisatge i anti-pol�lució urbans o 
rurals; 

1.7.2. i que alliberarà, a favor de l'accionariat i obligacionat 
empresarial, enormes capitals, fins ara dormits-immovilitzats. 
Aquests set punts son ja de per si, i suposen per cada 
empresa i totes les empreses, una concreta invitació a 
preocupar-se només del que es la seva concreta vocació" i 
professió" primera: 
---la lliure producció beneficiaria--- de les seves concretes 
mercaderies-preus legals, per útils i, doncs, humanament 
necessàries a l'entera comunitat geo-política tant en l'aspecte 
comercial intern com en l'extern. 

2. Ara falta estructurar, -a més a més (Cap treballador ha de quedar sense sou 
per no tenir feina) i a favor de totes les empreses productives i de cada 
empresa productiva de 1'entera comunitat geo-politica, una protecció 
comunitària especifica, la qual els hi serà donada per decret-llei 
constituent especial i sota la constant sanció i protecció de la Justícia 
econòmica, en els seus diversos nivells locals, ètnics, inter-ètnios i 
politic-comunitari.  
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DLL-15 TITOL I Contractació i descontractació lliures. 

La protecció social dels col�laboradors de cada empresa estant assegurada 
per les mesures financeres-socials que s'especificaran en els DLs 
corresponents, -tant per part de l'empresa com de cada col�laborador, són 
completament lliures la contractació i la descontractació col�laboradora. (Cap 
treballador ha de quedar al descobert per no tenir feina. El empresari queda lliure, si vol 
fer coses útils amb beneficis. L'Agustí tot això ho separa). 
 
TITOL II Gremis i preus 

Exposició de motius; 

1. La causa mes forta de desordre en el mercat es la venta, per 
irracionalitat o malicia evidents, de mercaderies a preus inferiors a llur 
cost de producció. En el cas de malicia, aquestes manipulacions de 
preus de venta per sota del preu de cost, persegueixen no tan sols una 
competència deslleal, sinó, que quan el malfactor encobert ha arruïnat 
empreses competidores en nombre suficient, estableix el seu oligopoli 
o monopoli sobre el mercat, fent pagar després molt car a 1'entera 
comunitat els preus barats que hagi pogut practicar durant el temps 
necessari a la seva "escalada". (Competència deslleial que l'Agustí vol evitar). 

2. contra aquestes jugades de les potencies del diner que val, dintre la 
societat, prerrogatives superiors a les inherents a la seva pròpia 
naturalesa, exclusivament mercantil,--els gremis son útils i, doncs, 
humanísticament necessaris a l'entera comunitat geo-politica,, tant en 
l'aspecte comercial intern com en l'extern. 

3. l'experiència històrica ens mostra que cal limitar l'acció dels gremis i de 
llurs subgremis a la sola estratègia dels preus,. de la publicitat i dels 
saldos. Tota altra activitat només pot ser empresa pels gremis i 
subgremis per majories manifestes del 75 o/o dels inscrits, sota reserva 
de sentencia per la Justícia econòmica, quan altres persones i interesses 
se sentin lesionats. El criteri primordial per a la Justícia econòmica es 
que els gremis i subgremis han d'augmentar les llibertats mercantils 
concretes de tots els professionals utilitaris (inventors, empresaris, 
treballadors, inversors) sobre la base de les limitacions racionals i 
comprensibles a tothom, establertes en el present DL, perquè ningú 
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pugui transformar el mercat en una "jungla de feres" o una "merienda 
de negros". 

Art 1. Cada empresa ha d'inscriure's, per llei als seus respectius gremis i 
subgremis, amb especificació professional de tots els seus col�laboradors 

Art 2. Tots els gremis i subgremis seran autogestionats a nivell local i en 
totes llurs lliures confederacions tècniques i territorials (DL d'organització 
gremial). 

Art 3. La responsabilitat primera de cada gremi i subgremi de cada 
confederació gremial pujant fins a la corresponent confederació tècnica de 
1'entera comunitat geopolítica, radicarà: 

3.1. en el càlcul del preu de cost mínim, tecnològicament possible, en: 
cadaespai-temps sectorial o/i territorial, per cada concreta 
mercaderia-preusconsiderada en les seves diferents qualitats i 
quantitats de producciói venta; 

3.2. en la fixació d'un percentatge mínim de benefici empresarial, 
mercantilment necessari. (La publicitat estarà prohibida per empreses. 
L'informació de mercaderies i preus anirà per gremis. El gremi et donarà un 
catàleg amb els preus, no la pot donar una empresa aliena al gremi. Tots els 
agremiats estaran al corrent i el comprador també). 

Art 4. Cada subgremi, dintre la disciplina del seu gremi local i de les 
corresponents confederacions territorials i omnicomunitaria, editarà, basant-
se en aquest estudi, els preus de venta mínims, tecnològicament possibles i 
mercantilment necessaris per cada qualitat i quantitat estadística de cada 
tipus de mercaderies tecnològicament ben definida: per sota dels preus 
gremials de venta mínima, cap empresa del ram podrà vendré les 
mercaderies-preus de la seva producció. 

Art 5. Els subgremis, com a element de base, els gremis i llurs respectives 
confederacions tècniques i territorials fins a la corresponent confederació 
omnicomunitària, son les úniques persones col�lectives a les quals serà 
permesa la corresponent publicitat tècnica, al servei de l'educació mercantil 
de tot el poble. 
A partir de la publicació del present DL, queda totalment prohibida 
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qualsevol tipus de publicitat per empresa: tota publicitat subgremial o 
gremial ha d'incloure, per rams tècnics, la totalitat de les empreses inscrites i 
de llurs produccions empresarials, especificant: 

5.1. per a la generalitat de mercaderies i empreses totes les exactes 
indicacionstècniques, comercials i estadístiques útils a la clientela 

5.2. per cada mercaderia-qualitat-preu una ressenya 
interempresarialment comparativa 

5.3. per cada empresa, les indicacions que cregui convenients i 
conformes a la disciplina gremial. (Suprimint la publicitat 
s'aconsegueix un canvi de model social pervers).  

(Una de les gràcies del Sistema General de l'Agustí, és que quan un polític acaba el seu 
mandat hi ha d'haver un judici, si ho ha fet bé se'l premia, i si ho ha fet malament se'l 
condemna). 

(L'Agustí va anar pensant medis i mesures perquè l'empresa tingui llibertat per fabricar. 
Va treure el perjudici existent que el empresari és un cabró, si el empresari és útil ho serà 
com el treballador. L'empresa és una cosa bona, fa progressar. L'empresari ha de produir. 
L'Agustí els hi dóna una empenta amb la seva noble versió perquè hi hagi un bon 
equilibri entre els treballadors, inventors, empresaris i inversors). 

TITOL III SALDOS 

Art 1. Cap empresa podrà vendré saldos, directament a la seva clientela, a 
preus inferiors als gremials. 

Art 2. Tots els saldos que pugui tenir una empresa qualsevol, especialment 
els comerços al detall en fi de temporada, seran exclusivament oferts a la 
secció corresponent de cada subgremi o gremi. Aquesta secció els reunirà 
per qualitat i en donaré 1'estadística exacta a la corresponent confederació 
omnicomunitaria, la qual rebrà les ordres oportunes de finançament i venta 
interna o externa, per part de les autoritats econòmiques de 1'entera 
comunitat geopolítica. 

TITOL IV Caixa comunitària del segrest, econòmic 
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Art 1. Pel present decret-llei s'estableix una Caixa Econòmica Comunitària 
de segrest, dipòsits i consignacions. 

Art 2. Entra altres funcions que li puguin ser departides per llei, aquesta 
caixa tindrà com a finalitats primordials, l'execució de: 

2.1. l'antipolítica i autoeconomia financera dels saldos, tant a favor de 
poblacions internes com de poblacions externes. 

2.2. l'antipolítica i autoeconomia, exclusivament mercantil-foristica, de 
les empreses en perill: 

2.2.1. que ho demanin voluntàriament; 
2.2.2. automàticament 

2.2.2.1. amb dificultats, denunciades per qualsevol 
col�laborador o grups de col�laboradors de 1'empresa; 

2.2.2.2. amb supresió imminent de pagaments 
2.2.2.3. amenaçades de fallida 

 
TITOL V Justícia econòmicad'especialització precio-mercantil, 
empresarial i gremial 

Art 1. Preus de cost: amb referència al càlcul subgremial i gremial dels preus 
de cost mínims tecnològicament possibles i intragremialment necessaris, el 
present DL estableix tribunals especialitzats per a tot litigi que s'hi refereixi  

1.1. els gremis i subgremis qu'es vagin formant, a partir de la 
publicació del present DL, tenen un any per a edictar els preus 
mínims corresponents a les produccions de llur jurisdicció;  

1.2. si, al cap d'un any no s'han acabat les discussions tècniques 
referents al preu de cost mínim de cada mercaderia, 
tecnològicament ben definida en qualitat i quantitat, -les diferents 
tendències oposades en el si del gremi per a la fixació d'aquest 
preu, portaran al plet davant del jutge corresponent, el qual 
decidirà per a un període provisional de dos anys. 

Art 2. Tots els altres litigis intra-gremials o inter-gremials, --en particular tots 
els referents a publicitat i saldos,- seran rapidíssimament sentenciats pels 
tribunals locals (municipals, comarcals, regionals,...), ètnics, interètnics i 
comunitari de dits tribunals especialitzats en ecònomia empresarial i gremial. 
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Art 3. Per a obtenir aquesta rapidesa d'instrucció i sanció de tot litigi 
presentat, aquests tribunals constaran d'un jutge especialitzat i d'assessors 
tècnics, extrets de les mateixes professions i tècniques especialitzades per 
consens de llurs pars. 

 
 
 
 
 

DECRET LLEI 16 - PROTECCIÓ A L'INVENT I 
PREVISIONS ANTICIPADES 

Revolució Autopolítica - Protecció a l'inventor - Concreta protecció 
constitucional  

(Aquests apunts estan trets de les classes que donava l'Agustí, l'any 1983. No són 
estrictament els texts de l'Agustí, jo les he re-elaborat, per a facilitar-ne l'introducció).  

Avui dia, qualsevol problema plantejat a l'home contemporani, en l'àmbit 
exclusivament fenomenic, és, en si mateix secundari, car pot rebre a molt 
curt termini: 

1. un inici de solució teòrica quan una qualsevol persona individual hi 
aplica estudi seriós i competent, segons sistema general: 

1.1. d'anàlisi de conceptes "continguts" 
1.2.  i de logística de conceptes continents (teoria de la coherència 

lògica o càlcul omni-deductiu). (Això ho fa magistralment bé la 
química, l'Agustí tenia estudis superiors de química). 

2. un inici de solució pràctica quan una persona comunitària hi aplica, a 
més dels estudis individuals o en equip, ferma voluntat auto-llibertària i 
suficient diner comunitari-solvent. (L'Agustí ho deia sovint: les bones idees han 
d'anar acompanyades de diners suficients). 

Per conseqüent, el problema primordial dels nostres dies resideix en les 
opcions polítiques fonamentals referents a la invenció o no invenció d'un 
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diner comunitari-solvent en quantitat suficient per a una solució tecnològica-
pràctica dels problemes fenomènics estudiats. 
(L'Agustí tocava de peus a terra. Ell sabia d'on podien sortir els diners, ell sabia la 
manera de fer diners comunitaris-solvents). 
Ens refusem a posar la còmoda etiqueta de "ciència" al sistema general, amb 
el qual us volem entretenir durant aquest curset. 

Les raons (en que ell es recolzava) són òbvies: 

1. El mot "ciencia", desprès de tants segles de manipulació racionalista-
intel�lectualista-unidimensional dels idiomes civilitzats, al servei 
incondicional dels poders establerts, s'ha anat tornant: 
1.1. cínicament confusionista en boca dels iniciats que fan professió, 

ben pagada, d'enganya-pobles; (aquí era super contundent, la gent que 
passa per la Universitat creu que al acabar els seus estudis ha de cobrar més 
diners que un obrer). 

1.2. inconscientment confusionària en la ment dels no-iniciats. 
2. A més a més, el que se'n diu rutinàriament "ciència": 

2.1. si bé gaudeix d'una fama popular, dignament merescuda per 
l'esforç durant segles, d'uns gegants de l'altruisme estudiós, 
generalment, molt mal recompensats. 

2.2. també es beneficia fraudulentament d'un fals prestigi, adquirit 
gràcies a una constant classista i cínica prostitució de les tan mal 
anomenades "instrucció i educació pública i privada". Les nostres 
"élites", que confonen, amb fruïció "saber" i "poder", han creat 
.el mite de "l'intel.ligència literària brillant" i de "l'intel.ligència 
lògica-matemàtica-científica eficaç"; així han nascut dues pseudo-
classes socials-cultes: els "brillants" i els "eficaços", igualment 
"distingits", dominades per la gent de diner i igualment 
allunyades de la gent del poble mantingut permanentment i 
despòticament "baix, ignorant, brut i salvatge". (És lúcid, impecable 
i implacable l'anàlisi de l'Agustí, és noble i alliberador). 

Molt al contrari del que s'ha perseguit fins ara, amb esoterisme i cinisme sota 
l'etiqueta de "ciència", el sistema general d'estudi lògic dels fenòmens anhela 
que els principis de la seva operativa, a la vista de tothom tan eficaç en 
FISICA INERTA I BIO.ISICA, siguin comprensibles a tothom, almenys a 
nivell intuïtiu. (L'Agustí deia que els grans progressos de la ciència i la tecnologia, 



 87 

màquines, transports, anar a la lluna, etc. no s'apliquen per a que la gent del poble visqui 
millor, només uns privilegiats en gaudeixen). 

Evidentment, els "brillants" i els "eficaços" de la nostra tan trista i miserable 
anti-civilització es faran els desmenjats, car, per a ells, un cert esoteri.sme, 
infranquejable i impenetrable al "vulgus", es condició primera i garantia 
insubstituïble de qualitat "artística" o "científica", només admeten "un art i 
una ciència pel poble" sota la fèrria censura d'una "burrocràcia" estatista, 
omniscient i omnipotent, totalment arbitrària i totalment policíaca, del més 
esquizofrènic estil kafkià, sense cor ni ànima, freda com la mort "dels altres", 
exclusivament apassionada quan es tracta de la defensa i promoció fanàtica 
dels seus escandalosos privilegis. (Als banquers se'ls hi pot aplicar això. Això ho 
explicava brillantment l'Agustí). 

El lema de tota aquesta gent es cínicament sarcàstic dintre la línia super-
ortodoxa de llurs més ridícules idolatries i anti-idolatries: "GUANYARAS 
EL TEU PA, TU SERÀS SAVI 0 ARTISTA IMMORTAL, AMB LA 
SUOR I EL DOLOR DELS ALTRES, POBRES INÚTILS MORTALS". 
(Filosofia de la "família Rockefeller i dels grans especuladors financers"). 

Per començar; hom prefereix no parlar-vos de la conjunta i detallada 
operativa del sistema general, perquè és tema molt dens i àrid, doncs avorrit, 
si les persones, a les quals se'n vol ensenyar els principis, no estan, per 
endavant, submergides en un entusiasme capaç de vèncer totes les dificultats 
inherents a un estudi seriós, prolongat i competent. (L'Agustí va fer un estudis 
seriós, prolongat i competent). 

Amb l'intenció de contagiar-vos aquest entusiasme, tractarem, en primer lloc 
de les conseqüències previsibles de l'aplicació pràctica del sistema general a 
la política i a la justícia de qualsevol comunitat geo-estratègica. Aquest 
entusiasme primer, és la sola energia íntima que eleva les persones per sobre 
de totes llurs limitacions naturals o imposades; és l'única força intima capaç 
de transcendir la pròpia i curta "vida individual. 

El present curs vol mostrar, de manera concreta i palpable, les 
conseqüències previsibles, ara i aquí, d'una ferma voluntat auto-política i 
auto-justicial capaç de crear, i inventar, àdhuc a partir d'un país tan pobre 
com ho es l'actual  
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Estat Espanyol,- un diner comunitari-solvent bastant o suficient per a 
començar a resoldre, un per un, un darrera l'altre segons ordre fenomènic-
conseqüent, tots els problemes d'índole feno-mènica plantejats a l'es cultures 
ibèriques, mediterrànies i europees. 
 
Entre aquestes cultures, la nostra cultura catalana, no la cultureta, a la qual 
ens volen restringir, pot ésser capdavantera en la consecució pràctica i ràpida 
de las concretes llibertats fenomèniques. de cada ciutadà, de cada ciutadania, 
de cada ètnia i inter-ètnia, de cada comunitat geo-política, en funció de 
l'enorme progrés productiu dels nostres dies. (Aquí es veu l'optimisme 
incombustible de l'Agustí). 

A tall d'exemple i amb anticipació suficient perquè no és pugui dir, quan els 
fets, profetitzats segons sistema general, es produeixin, que són simple fruit 
del mer atzar històric,- anunciem les conseqüències previsibles de l'aplicació 
tecnològica-pràctica dels principis als fenòmens més angoixants de la nostra 
anti-societat, tan ineficaç, tan insolidària i tan anti-llibertaria. 

Aquesta ineficàcia es posa ben clarament de manifest quan hom compara 
l'esplendorós i públic progrés aconseguit en els àmbits fenomènics de la 
física inerta i de la bio-física, amb l'estancament, al menys a nivell dels no-
iniciats, de l'antropo-bio-física o sigui dels estudis sobre la vida de l'home 
fenomènic, sobre el fenomen humà. Tots els participants d'aquest curs son 
força pobres i impotents, però justament es tracta de sortir-se 
rapidíssimament d'aquesta impotència i calibrar bé les etapes del 
ressorgiment imparable del nostre poble, tan esclavitzat durant tants segles. 
(Aquí es veu l'energia i l'esperança que tenia l'Agustí). 

Nosaltres, doncs, en aquest curs, volem mostrar quan fàcil és, 
tecnològicament parlant que el mateix progrés que hom registra, per simple 
observació superficial, en el domini dels fenòmens físics-inerts i bio-físics, 
sigui rapidissimament assequible, en totes les comunitats geo-politiques, en 
tots els àmbits de la fenomenològica antropobiofísica.  

Revolució Autopolítica  

L'Agustí deia que el Camí escollit: el de la Noviolència intel�ligent i activa. 
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Finalitat: presa del poder estatista pera destruir-lo i, amb ell, tots els altres 
poders més o menys oficialitzats, oficiosos, ocults, mafiosos, corromputs, 
corruptors, etc. (L'Agustí odiava el poder sobre les persones, no el suportava, és 
intolerant, il�legítim, deia).  

Mitjans:  

1. eleccions a tots els graus des de les municipals a les estatals. (Ell era 
partidari de participar-hi, s'hi ha d'entrar a les eleccions) 

2. vaga general, a preparar amb temps, paciència i eficàcia, pel cas que els 
manipuladors professionals de l'anti-política prostitueixin els resultats 
de les eleccions durant massa temps, enganyant cínicament al poble 
confiat en ells. (S'ha d'anar mentalitzant per famílies, barris, veïns, assemblees 
locals). 

Constitució provisional i introductòria a la revolució auto-llibertària que 
proposem: 

Primers decrets-lleis per a estructures fonamentals: 

•  Estat monàrquicament fort, breu, eficaç i responsable; 
(No confondre monarquia amb reialesa, deia l'Agustí, mon-arca (una persona que 
mana) és la única manera que es poden exigir responsabilitats. L'Agustí aquí fa 
un elogi de la dictadura, recupera el dictador que ha d'assumir el poder executiu i 
legislatiu però no el judicial). 

• justícia positiva, radicalment independent de l'Estat; igual per a totes 
les persones, inclòs l'Estat; i, per això mateix, lentament 
nacionalitzadora, per la seva jurisprudència auto-llibertària, de l'entera 
comunitat geo-política. (És impressionant com l'Agustí explica com s'arriba a 
ser jutge i com s'hauria d'administrar la justícia). 

• Definició constituent de l'estratègia del nostre Estat que entenem per 
Estat. (Europa com a uni-exo-federació de cara enfora i una confederació de 
nacions lliures a l'interior). 

• Nacionalització de la telemàtica, (suprimir l'anonimat). 
• Reforma pro-telemàtica de l'instrument monetari 
• Simplificació fiscal. (Suprimir tots els impostos menys el del consum, inicialment 

i per prudència). 
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• Estatut dels funcionaris automàticament cessants per les simples 
reformes anteriors i següents 

• Supressió radical de tota misèria i marginació anti-social per raó de 
diner. (L'Agustí garantia un sou pel fet de haver nascut, i garanties d'educació, 
sanitat etc. tot gratuït). 

• Diferenciacions telemàtiques-cibernètiques primeres dels establiments 
comptables i dels comptes corrents per a una autopolítica i 
autoeconomia de lliure mercat clar i lliure societat transparent. (Aquí 
diferencia Bancs de negoci (que fan negoci) i Caixes d'Estalvis (que fan un servei 
no lucratiu a tothom). 

• Nacionalització de tots els excedents (±) de mercat. (El que no es pot 
vendre s'ha d'utilitzar per crear diner, deia l'Agustí). 

• Congelació parcial i selectiva de cc/cc, quan, excepcionalment, es 
presentin excedents negatius de certa gravetat comunitària. 

•  Invenció o exvenció de diner comunitari-solvent. (En funció del que es 
produeix és pot inventar diner). 

• Instauració d'un mercat clar radicalment i totalment lliure. 
• Distribució i concessió dels crèdits nacionals-comunitaris a les més 

eficaces empreses utilitàries. 
• Protecció a l'empresa utilitària. 
•  Protecció a l'invent utilitari. 
• Protecció a l'estalvi-capital utilitari. 
•  Protecció al treball utilitari. 
• Comerç exterior i reforma duanera 
• Sobre salaris socials financers. 

(L'Agustí distingia la diferència entre crèdit i finances. Crèdit: diner que es dona 
esperant que es retorni. Finances: diner que es dona a una persona sense esperar 
que el retorni sinó que els gasti en allò finançat. Les finances no es tornen ja que 
proporcionen riquesa comunitària, alimenten l'economia real). 

Protecció a l’invent 

Exposició de motius: els invents utilitaris, el conjunt dels quals forma un 
sistema comunitari-geopolític anomenat inventisme, és el factor forístic 
(factors que ajuden a que hi hagi una producció útil, és a dir: riquesa. Són: Treball, 
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Empresa, Invent i Capital) de més gran i millor potència acumulativa de bens 
produïbles. 

En aquest sentit, l'invent utilitari és presenta com una empresa especial, que 
no pot tenir rendiments beneficiaris fins el dia en que cada invent 
especialitzat passa de l'esfera de l'idea a realitzar a l'esfera de l'idea més o 
menys ben realitzada, però amb rendiment objectiu en el mercat precio-
mercantil. (És una cosa útil i valorada). 

Art 1.- Es crea, en el ministeri d'economia, (l'Agustí preveia sis Ministeris), un 
departament especialitzat en l'estudi i registre dels invents, objectes de 
futures patents o marques. 

Art 2.- Es crea igualment en la Justícia de l'entera comunitat geopolítica, tota 
una paral�lela organització justicial a l'organització política- econòmica 
anterior. 

Art 3.- Tant l'organització econòmica d'invents, patents i marques com 
l'organitzacïó justicial corresponent en l'entera comunitat geo- politica, 
crearan, lo més ràpidament possible les seves respectives sub-organitzacions 
locals (municipals, comarcals, regionals, dialectals ) ètniques i interètniques. 

Art 4.- Les dites suborganitzacions economiques-locals tindran com a 
finalitat primera el registre i l'estudi competents, ràpids i gratuïts de tota 
demanda d'invent, patent o marca. 

Art 5.- En cada cas, l'estudi comportarà la concessió o denegació de l'ajuda, 
sigui crediticia, sigui financera que hagi demanat l'aspirant a l'invent, patent o 
marca propis. Tot litigi referent al present article serà portat automàticament 
a instrucció i sentència del tribunal corresponent. 

Art 6.- Quan l'invent, patent o marca hagin estat concedits sobre proves 
experimentals tècnicament indiscutibles, l'organització econòmica-
comunitària d'invents, patents o marques podrà; 

6.1.  proposar a la lliure decisió de l'inventor o propietari d'una nova 
patent o marca la compra a benefici de totes les empreses de cada 
subgremi o gremi interessat; 
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6.2. demanar l'automatisme justicial de la proposició anterior, quan 
l'inventor o propietari de nova(es) patent(s) o marca(ques) hagi 
fracassat per tercera vegada en el seu intent, degudament creditat 
o financiat segons demanda(es) pròpia(es) 

Concreta protecció constitucional als col�laboradors individuals de les 
empreses utilitàries. 

Exposició de motius: E legítim, ancestral i fecund dret a l'inïciativa i 
propietat personal, sigui comunitària, sigui privada, no consisteix en privar 
totes les altres persones de llurs propis drets d'iniciativa i propietat.  

Cal doncs, harmonitzar, en la societat i mercat actuals els respectius drets de 
la comunitat, de les empreses utilitàries-privades i dels col�laboradors 
individuals d'aquestes últimes. 

Aquesta omni-harmonització no pot ésser condensada en un sol text legal, 
sinó que ha de resultar de la totalitat dels Decrets lleis anteriors i següents. 

Art. 1. El salari mínim ha de ser el doble dels sobre salari d'atur forçós. 

Art. 2. Tot multi-assalariat, no podrà percebre cap sobre salari social 
financer (sssf) d'atur forçós ... 

Art. 3. Tot detentor de c/c "d'ESTALVI DE PRODUCCIÓ uni-
ASSALARIADA" cobrarà automàticament sense límit de temps prefixat, el 
sssf d'atur forçós, a partir del mateix moment en que deixa de col�laborar en 
una empresa, fins el moment en que torni a col�laborar en una altra. 

Primes: 

Art 4. A més a més del salari individual, establert per lliure contracte entre 
l'empresa i cada col�laborador, serà de conveni col�lectiu entre 'empresa i la 
totalitat del seu personal, la fixació de les primes individuals a la qualitat (Q) i 
quantitat (q) de la producció o primes similars. 
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Art 5. Les primes col�lectives següents seran repartides anualment, a cada 
col�laborador de l'empresa en la part que li correspongui per votació secreta 
de tot el personal, segons un senzill sistema de puntuació. 

 
DECRET LLEI 17 - PROTECCIÓ A L'ESTALVI-
CAPITAL 

TÍTOL I Excedents o saldos nacionalitzats de comptes corrents 

Art 1 Tots els saldos nacionalitzats de comptes corrents (cc/cc) en bancs de 
negocis, caixes d'estalvi o municipis (aquests últims per no disposar 
momentàniament el municipi afectat dels recursos propis corresponents) 
tindran:  

1.1. un interès compost automàtic del 6% anual (L'Agustí utilitza els diners 
excedentaris de la gent per donar un crèdits, pagant-los un interès. Diu que no 
hi fan res entretinguts en un banc) 

1.2. una garantia econòmica total de l'entera comunitat geopolítica 

Art 2. Els descoberts automàtics indicats en el DLL 09 acreditaran el lliure 
interès bancari (i com es faria això?) 

TÍTOL II Lliures contractes entre els bancs i llurs clients privats 

Art 3. Referent als capitals privats que llurs clients posin, per contracte 
lliurement negociat entre les dues parts, a disposició dels bancs de negocis 
per al comerç bancari corresponent de diner, l'interès serà el lliurement 
contractat. (Els Bancs, en aquests casos negociaran l'interès amb el client) 

El present DLL obliga al gremi i sub-gremis bancaris a crear les diferents 
Caixes de Garantia inter-bancària, de jurisdicció tècnica o/i territorial, 
necessàries per a una màxima i òptima protecció dels estalvis-capitals que els 
hagin estat lliurement lliurats segons contracte per llurs clients. 

Aquestes caixes gremials o sub-gremials de garantia inter-bancària, amb 
jurisdicció tècnica o/i territorial (comarcals, inter-comarcals, regionals, inter-
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regionals, ètniques, inter-ètniques, ..., comunitària-geopolítica) ben definida 
compraran, vendran o liquidaran tot banc incapaç de fer front als seus lliures 
compromisos contractuals, fent-se'n responsable, fins a un màxim del 50% 
quan la compra, venda o liquidació no permeti de complir aquests 
compromisos al 1O0% 

TÍTOL III Borsa 

Art 4.- El present DLL afegeix a la total llibertat del comerç bancari, la total 
llibertat de les "borses", generals i especialitzades, de valors. 

Totes les empreses actuants en borsa, ja sigui d'una manera eventual com 
professional, cooperaran, proporcionalment a llur xifra de negocis, en la 
creació i funcionament de les distintes, necessàries Caixes de Garantia intra-
borsista o/i inter-borsista, en les mateixes obligacions que en el títol II han 
estat explicades per als bancs. 

TÍTOL IV Justícia econòmica- comunitària d'activitats bancàries i borsistes 

Art 5.- Dintre del marc de la Justícia econòmica-comunitària, de la mateixa 
manera que s'han creat tribunals especialitzats en cada activitat creativa-
mercantil, es crearan tribunals especialitzats en les activitats bancàries i 
borsistes: tot litigi d'aquesta índole els serà automàticament sotmès per a 
instrucció i sentència gratuïta. 
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DECRET LLEI  18 - CONCRETA PROTECCIÓ 
CONSTITUCIONAL ALS COL�LABORADORS 
INDIVIDUALS DE LES EMPRESES UTILITÀRIES 

Exposició de motius: El legítim, ancestral i fecund dret a l'iniciativa i 
propietat personal, sigui comunitària, sigui privada, no consisteix en privar 
totes les altres persones de llurs propis drets d'iniciativa i propietat.  

Cal doncs, harmonitzar, en la societat i mercat actuals els respectius drets de 
la comunitat, de les empreses utilitàries-privades i dels col�laboradors 
individuals d'aquestes últimes. 
Aquesta omni-harmonització no pot ésser condensada en un sol text legal, 
sinó que ha de resultar de la totalitat dels Decrets lleis anteriors i següents. 

TITOL I SALARIS 

Art. 1. El salari mínim ha de ser el doble del sobre salari d'atur forçós. (Ningú 
treballarà per menys del doble que li donin si no treballa). 

Art. 2. Tot multi-assalariat, posseïdor d'un c/c empresarial (sigui 
unipersonal, sigui multipersonal) d'ESTALVI de PRODUCCIÓ en un banc 
de negocis, no podrà percebre cap sobre salari social financer (sssf) (sobre 
salari social financer) d'atur forçós, a menys d'haver perdut tots els seus 
ingressos laborals i a condició de que els seus altres ingressos per raó de 
capital o/i invent no arribin a la suma del sobre salari d'atur forçós" 
multiplicat pel coeficient 2. 

En aquest cas: 

2.1. referent al seu compte empresarial "d'ESTALVI DE 
PRODUCCIÓ multi-ASSALARIADA":  

2.1.1. o bé el liquidarà al mateix temps que la seva pròpia empresa 
unipersonal; creada per al cobrament en banc de negocis dels 
seus multi-ingressos mercantils, segons DLL-9, Títol III. 

2.1.2. o bé, és donarà de baixa de l'empresa multipersonal creada 
per a cobrament de pluri-ingressos mercantils de diferents 
socis segons DLL-9. 
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2.2. I reobrirà el corresponent c/c "D'ESTALVI DE 
PRODUCCIÓ uni-ASSALARIADA" en la Caixa d'Estalvis 
del seu domicili (amb l'excepció anterior, ben limitada, de 
poder-hi ingressar rentes, per altres conceptes que el treball, 
no superiors al sssf d'atur forçós multiplicat per 2). 

Art 3. Tot posseïdor de c/c "d'ESTALVI DE PRODUCCIÓ uni-
ASSALARIADA" cobrarà automàticament sense límit de temps prefixat, en 
el seu c/c d'ESTALVI DE CONSUM, el sssf d'atur forçós, a partir del 
mateix moment en que deixa de col�laborar en una empresa, fins el moment 
en que torni a col�laborar en una altra. 

TITOL II PRIMES 

Art 4. A més a més del salari individual, establert per lliure contracte entre 
l'empresa i cada col�laborador, serà de conveni col�lectiu entre l'empresa i la 
totalitat del seu personal, la fixació de les primes individuals a la qualitat (Q) i 
quantitat (q) de la producció o primes similars (quan les anteriors no siguin 
encara tecnològicament possibles) 

Art 5. Les primes col�lectives següents seran repartides anualment, a cada 
col�laborador de l'empresa en la part que li correspongui per votació secreta 
de tot el personal, segons un senzill sistema de puntuació: 

5.1. un 20% de les primes individuals a cada colla o secció de 
producció; 
5.2.   un 20% de les primes individuals a cada unitat de producció; 
5.3.  un 15% de les primes individuals al personal conjunt de cada 

empresa; 
5.4.  un 10% de les primes individuals al personal conjunt de cada 

subgremi; 
5.5. un 5% de les primes individuals al personal conjunt de cada 

gremi. (Consisteix en incentivar per que la gent treballi més i millor). 

TÍTOL III PROCÉS DE TRANSICIÓ CAP A L'AUTOGESTIÓ 
D'EMPRESES 

Exposició de motius; 
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1. Com ha quedat implícit en els DLs anteriors, la creació i liquidació 
d'empreses, així com l'augment i disminució del capital social, son 
enterament lliures per part de l'empresari responsable. No comporten 
cap impost ni limitació legal que no siguila especificada en quant a 
protecció, per la Caixa de segrest comunitari, de les empreses amb 
dificultats. 

2. Cada candidat a empresari o cada empresari només ha de fer la 
declaració i el document pertinents davant notari: el notariat 
omnicomunitari queda encarregat de portar el registre de totes les 
empreses i de totes les variacions (d'estructures, funcions i organització) 
empresarials de l'entera comunitat geopolítica. 

3. Una completa i complerta autogestió en cada empresa, això vol dir 
cooperativisme, ha d'esser lentament preparada 
i assimilada, no solament pels col�laboradors individuals, sinó per tot el 
cos social: això no impedeix que aquesta inicial i iniciada auto-gestió 
endo-empresarial sigui, per mandat de la present constitució 
ininterrumpidament progressiva. (A l'Agustí li agradaria que finalment totes 
les empreses fossin autogestionades) 

Art 6. Independentment de d'entera llibertat de contractació i 
descontratació, tan per part de 1'empresa com de cada un dels seus 
col�laboradors,-després de tres mesos de col�laboració a prova,- cada 
col�laborador d'una empresa qualsevol, té dret a un mínim d'una acció de la 
seva empresa per cada mes correctament treballat amb assiduïtat i eficàcia, es 
a dir: sense faltes ni abstencionismes i amb un valor de primes individuals 
igual o superior al promig de les mateixes. 

Art 7. Un nombre igual d'accions a la suma de les entregades, cada mes, als 
col�laboradors individuals de l'empresa, serà inscrit, per aquesta última, al 
conjunt del seu personal, compresos evidentment tots els directius, gerent(s) 
i empresari(s). 

Art 8. Tant les accions individuals com les del conjunt del personal seran 
sindicades: en el cas que un col�laborador qualsevol per qualsevol motiu, 
vulgui vendré la totalitat o un nombre qualsevol de les seves accions estarà 
obligat a vendre�les a la sindicació i organisme d'autogestió de tot el personal 
de l'empresa. 
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Art 9. El personal conjunt de l'empresa elegirà lliurement, per votació 
secreta, els seus representants al consell d'administració, en proporció al 
nombre i valor de les accions sindicades a preu de mercat i borsa lliures. 

Llibertat sindical 

Art 10. Cada col�laborador de qualsevol empresa utilitària, si be pertanyarà 
obligatòriament als respectius gremis i subgremis del seu ofici, tindrà entera 
llibertat personal en la selecció del(s) sindicat(s) professional(s) que mes li 
agradin o convinguin. 

TITOL V LITIGIS ENTRE EMPRESES I COL�LABORADORS DE 
LES MATEIXES (el sistema judicial permet que siguin ateses les necessitats de les 
empreses i els col�laboradors). 
(L'Agustí ens fa una revolució mental que ens permet mirar amb optimisme el que pot ser 
el futur). 

Exposició de motius;  

Cal insistir en que es radicalment innecessària i nociva qualsevol legislació 
"laborista", ja que sempre i arreu acaba essent esclavatgista, inmvilitzadora 
de les classes socials, paralitzadora de totes les lliures iniciatives i de totes les 
legitimes apropiacions privades de mercaderies productores o/i produïdes. 
Cal decididament anar a la mes llibertaria mobilitat i promoció mercantil dels 
professionals utilitaris. 

Art 11. Per raó del caràcter general del lliure contracte i lliure descontracte 
laboral-empresarial (dret civil), queda suprimida qualsevol tipus de justicia-
laboral-especialitzada. 

Art 12. Com a primera instancia en els litigis que es puguin presentar, 
actuaran, -amb declaracions contradictora es dels interessats, dintre els tres 
dies hàbils de presentat el litigi i amb decisió dintre les 24 hores d'aquesta 
presentació- comissions elegides a paritat, dintre cada gremi i subgremi, pel 
personal empresarial (amb intraparitat entre les diferents categories 
professionals) i les empreses. 
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Una tercera subcomissió de juristes (no forçosament magistrats) serà elegida 
pel conjunt dels respectius col�legis de vocacionals jurídics. El conjunt de les 
tres comissions(omnilaboral, omniempresarial, jurídica) serà presidit per un 
jutge. 
Les decisions d'aquesta comissió conjunta-tripartita seran immediatament 
executives, a menys que una minoria de la mateixa o el magistrat-jutge 
exigeixi de que el litigi sigui traspassat a la jurisdicció ordinària de dret civil. 
També pot exigir aquest recurs a la jurisdicció ordinària qualsevol de les 2 
parts litigants, peró amb el ben entès que en aquest cas el tribunal de dret 
civil podrà aplicar-li la clàusula de recurs temerari. 
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ANEX DECRET LLEI 18 

Exposició de motius: Fins aquí s'han establert les bases mínimes per a que 
el contracte civil de treball entre l'empresa i els seus col�laboradors sigui, en 
la pràctica, enterament lliure per part de cada lliure contractant. Cal veure 
l'auto-gestió empresarial com a futura estructura, funcionalitat i organització 
de cada empresa considerada en si mateixa i sola, sense cap intervenció a 
excepció de les lleis mínimes de tipus general establertes per la present 
constitució. 

Art 1. L'autogestió empresarial així definida com a afer privatiu i exclusiu de 
cada empresa, començarà de fet en el moment en el que el personal 
considerat en el seu conjunt de sindicació d'accions ( compresos: gerent, 
administrador delegat, director general, directors tècnics, administratius, 
comercials .... i alts executius; etc.) posseeixi, com a mínim, el 50% del capital 
de l'empresa, amb el 50% de drets i responsabilitats efectius en l'art 
empresarial, tant de cara dintre com de cara a fora; 

Art 2. Per consegüent i a partir d'aquest moment, la llei ja no té perquè 
intervenir en les empreses auto-gestionades, sinó és per a atorgar-les-hi 
prioritat, segons DLL corresponent, en la repartició del crèdit nacional, a 
condici6 que responguin als mínims d'eficàcia, exigits per cada banc 
responsable. (L'Agustí deia que no era un sistema perfecte, però molt millor que el que 
hi ha ara. Les loteries, les quinieles queda tot eliminat. Tothom tindrà una renda bàsica. 
Tècnicament és possible. L'horari laboral serà de 20 hores setmanals, hi haurà més feina, 
tindràs possibilitats de formar-te). 

  

De 
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DECRET LLEI 19 - COMERÇ EXTERIOR I REFORMA 
DUANERA 

Art 1. El comerç exterior de la nostra entera comunitat geopolítica serà 
omni-comptabilitzat, (no s'ha d'escapar res, no pot entrar ni sortir res d'un 
país que no es conegui, ni amb maleta diplomàtica) tant a l'entrada com a la 
sortida de qualsevol valor mercantil, sense cap excepció. 

Art 2. Segons la present constitució: 

2.1. les duanes no tenen per finalitat ser un instrument fiscal ni 
sectoritzar les transaccions exteriors de tal manera que ningú 
entengui res de la utilitat instrumental-abstractiva del comú 
denominador que és la moneda; (L'Agustí explica l'anècdota del rei 
Salomó de suprimir lesduanes) 

2.2. les duanes, molt al contrari, tenen per finalitat auto-democràtica 
portar a l'ànim de totes les persones, començant per les que es 
dediquen a transaccions exteriors, que la riquesa pròpia de la nostra 
comunitat geopolítica consisteix, única i exclusivament, en 
automatitzar al màxim, l'equilibri entre el valor total de LES  

IMPORTACIONS i el valor total de LES EXPORTACIONS (compresos 
en cada cas els crèdits i les finances corresponents), sense que això sigui cap 
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destorb per analitzar, sectoritzar, sub-sectoritzar i àdhuc elementalitzar, al 
màxim i òptim estadístic, LES TRANSACCIONS REALS PORTADES A 
TERME. 

2.3. aquest equilibri del total comerç exterior pot ésser buscat: 
2.3.1. sigui a través de tractats bilaterals; 
2.3.2. sigui amb un conjunt d'estats estrangers a través d'un tractat 

multilateral o a través d'un tractat quasi mundial o mundial. 

Art 3. La corresponent reforma duanera per a facilitar aquest auto-equilibri 
d'un comerç exterior enterament lliure (dintre del marc general dels 
interessos privats i dels crèdits i les finances definits en cada tractat) és 
evident i intuïble per a tothom; 

3.1. els drets normals de duana: 
3.1.1.  ja no seran més, en cap cas, per naturalesa de la mercaderia 

importada o exportada, 
3.1.2. sinó que seran, en cada moment, fixats automàticament en 

funció del desequilibri real i objectiu de totes les 
importacions en relació a les exportacions o inversament (cal 
insistir ara i aquí, que cap sector o territori, per cap motiu 
podrà ésser sostret de les sumes totals d'importació o 
exportació. En tot cas, si una catàstrofe imprevista, obligués 
a no carregar un determinat sector o territori, els drets 
automàtics de duana, serien pagats pel tresor comunitari; 

3.2. les duanes contestaran, telemàticament, dintre un termini d'hores 
(1) qualsevol demanda preguntant els drets de duana variables a 
l'exportació o a la importació durant el període (1) estadístic 
següent a la data de la pregunta: així els importadors-exportadors 
de qualsevol tipus (comerciants industrials, etc. ; persones 
privades) podran orientar llur estratègia segons els resultats reals i 
objectius, doncs variables, de comerç exterior dintre del marc del 
tractat inter-estatal en el qual es mouen. 
 
(1) que serà fixat en cada període, segons progrés telemàtic-
comunitari. 
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Art 4. Drets de duana "anti-dumping" (competència deslleial per ex. productes 
fabricats per nens)  

Els drets de duana "anti-dumping" faran referència, mercaderia per 
mercaderia, segons qualitat i quantitat, al preu de venda mínim 
tecnològicament i empresarialment possible en la comunitat geopolítica i 
seran com a mínim del 75°/o de la diferència entre el preu de compra a 
l'estranger de las mercaderies importades i el preu exterior de venda mínim. 
(La comunitat dicta preus mínims, per sota d'aquests preus no es pot vendre res, per sobre 
tot el que es vulgui). 

Art 5. La totalitat dels drets de duana seran repartits automàticament, segons 
DLL corresponent d'equitat (població i territori) entre tots els municipis de 
la comunitat geopolítica, a fi de millorar constantment, amb aquestes 
aportacions duaneres, llur estratègia permanent i tàctica conjuntural en la 
municipalització del sòl nacional. 

Art 6. Viatgers individuals o familiars: 

6.1. com que és evident que els viatgers de ciutadania comunitària no 
poden importar mercaderies estrangeres de valor superior a la 
quantitat de divises (estrangeres-anònimes) lliurades, no 
s'exercirà sobre ells cap inspecció duanera que no sigui en funció 
d'una demanda de divises normalment no justificable per la 
duració de llur viatge a l'estranger. 

6.2. en quant als viatgers estrangers: 
6.2.1. és evident que tampoc s'imposa llur inspecció duanera, ja 

que: 
6.2.1.1. no podran vendre, per factura-xec normal, cap 

mercaderia fraudulentament importada; 
6.2.1.2. entraran amb divises forçosament declarades a 

l'establiment comptable (banc de negocis o/i 
caixa d'estalvis), encarregat per ells de pagar llurs 
factures-xecs interiors. 

6.2.2. per contra no és permetrà, sense la deguda visita duanera, 
a cap estranger, cap transport de bagatges personals de 
pes superior a 50 kg. per persona: a aquest respecte 
queda totalment suprimit el privilegi de la "maleta 
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diplomàtica", àdhuc a les persones estrangeres amb 
estatut diplomàtic. 
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DECRET LLEI 20  - SOBRE SALARIS SOCIALS 
FINANCERS (SSSF) 

 (És allò que toca a tothom pel sol fet d'existir. Tenim una acumulació de riquesa, deia 
l'Agustí, deguda a la gran herència que ens han deixat els qui ara estan al cementiri. Des 
de fa uns 4.500 anys aquesta herència universal és robada pels banquers i grans 
financers). 

(L'Agustí ens proposa repartir el bé comú de la següent manera. No és un regal, és el que 
ens toca legítimament) 

Exposició de motius: 

1. En la seva evolució, l'home es mostra: 
1.1. com un ser genèticament-nacionalment tancat pels seus naturals 

condicionaments psicosomàtics, i vocacionalment-socialment 
obert per les irrefrenables tendències omni-llibertàries del seu 
esperit; 
(això és l'home que hauria de ser) 

1.2. amb una molt fortament progressiva i accelerada capacitat 
mental- acumulativa del seu passat i, encara més, del seu present, 
a favor dels seus fills i néts, a favor de les generacions futures; 
(estem parlant de la versió noble de l'home) 

1.3. però, també amb una més fortament progressiva i accelerada 
necessitat consumptiva (vol dir que necessita consumir) en el present; 

1.4. mentre, de cara al futur, va constantment potenciant la seva 
capacitat estratègica. "Errare humanum est ", però fer el mal 
conscientment, cínicament, per por del que pot venir o per 
despit del que ja ha succeït, és pura i simple "infra-animalitat", 
almenys en la consideració d'historiadors exclusivament 
documentaris -  
fenomenològics, (entre els quals es comptava l'Agustí; ell investigava 
només els fenòmens, a través de documents.).  

En tot cas, l'estrateg autopolític i autoeconòmic ha de fer instrumentalment 
impossible qualsevol antiestratègia deliberada icínica contra el poble. (això és 
el fa ell quan suprimeix l'anonimat del diner) 
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2. "Estratègia" és "actuació continuada; doncs, etimològicament, autoritat 
eficaç sobre les forces orgàniques de qualsevol comunitat. 

"Tàctica" és el quefer de cada dia, fent front a totes les eventualitats adverses 
i aprofitant tots els esdeveniments per perseguir incansablement l'estratègia 
desitjada, escollida i acceptada responsablement entre moltes d'altres, 
igualment possibles. 
 
Tota estratègia i tota tàctica, en el camp que sigui de la vida humana, estan 
situades en el temps informatiu abans que en l'espai geogràfic. (qualsevol 
estratègia o tàctica l'has de pensar abans de realitzar-la) 

No es tracta tant d'informació sobre les forces que s'oposen a l'estrateg i al 
tàctic, sinó primordialment sobre totes les forces pròpies i sobre tota llur 
activitat en la recerca del punt dèbil i de menor resistència en la realitat de 
cada instant. Això demostra la frivolitat dels pseudo-estrategs i pseudo-
tàctics que tot ho esperen de l'espionatge, car, manifestament, l'espionatge és 
una pseudo-força constantment anul�lada per l'espionatge del contrari: el que 
cal, no és tant confiar en l'espionatge propi com fer instrumentalment 
dificilíssim qualsevol espionatge i males arts dels contraris. 

3. El mercat és, per als empresaris sobretot, una tàctica, en la que "el 
temps és diner": l'especulació lliure en el temps borsista és el motor 
mateix del mercat. No saber això, negar-ho o voler-ho destruir, és 
pròpiament, en últim terme mercantil-forístic, un suïcidi. Se'n deriven 
mutilacions inversionistes molt greus, deficiències socials quasi 
insuperables en la pràctica. (és molt important, l'Agustí defensava l'esperit 
egoista de l'empresa, perquè la societat creixi, però els negocis han de ser nets i 
transparents) 

4. Una bona estratègia de mercat (moralment bona per a estar incondicionalment a 
favor de tot el poble i no d'unes minories interessades o fanàtiques, ideològiques o 
propagandístiques ...), és a dir: l'equilibri unitari de mercat, l'auto-economia 
de mercat, la total llibertat de mercat, l'auto-democràcia de mercat, etc. 
és: 

4.1. una estratègia radicalment respectuosa de tota lliure especulació 
mercantil-forística, independentment de que sigui borsista o no; 
(hi ha gent que considera la borsa una estafa, l'Agustí deia que sense 
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aquest mecanisme el mercat s'enfonsa. Ha de haver-hi competitivitat en el 
món de la producció) 

4.2. una estratègia inscrita en el temps informatiu sobre la realitat de 
tots els propis moviments tàctics, compresos els 
especulatius/borsistes. 

5. Es per totes aquestes raons que el nostre saber, fonamentat en 
l'empirisme lògic experimentador, anuncia, amb anterioritat suficient 
els èxits mercantils-forístics que li permetran d'anar, a poc a poc, però 
amb seguretat estratègica, a través de la invenció o l'exvenció de diner 
(posar i treure, això ha de fer-ho l'Estat com a gerent de la comunitat) 
comunitari solvent, (sigui segons la línia crediticia-empresarial-
productiva, sigui segons la línia financera-social-consumptiva), vers 
una articulació omni-llibertariament multi-endo-confederativa de totes 
les persones individuals, ètniques i col�lectives existents en la 
comunitat geopolítica, sense classes discriminatòries per raó de diner, 
car hi haurà "poder de compra" suficient en tot instant per a vivificar 
constantment la prèvia producció corresponent. 

6. Sobre aquests èxits econòmics reals, anunciats des d'ara, amb i en la 
humilitat i el relativisme del qui sap preveure científicament i no 
dogmàticament, es basa la nostra revolució omni-llibertària i la seva 
capacitat persuasiva de cara al nostre poble, considerat en enter com a 
força vivent i responsable, com a organisme ple de vida fecunda i bella. 

7. Aquesta omni-realitat i unanimitat popular-persuadida farà possibles 
els següents sobre-salaris socials-financers (sssf): 

7.1. segons els corresponents: 
7.1.1.  estatut general; (li toca a tothom pel sol fet de viure) 
7.1.2. estatut professional utilitari;(treball no vocacional) 
7.1.3. estatut vocacional-liberal (treball vocacional) 

7.1.3.1. individual 
7.1.3.1.1. individual-familial 
7.1.3.1.2.  tècnic (individual o en equip) 

7.1.3.2. institucional 
7.2.  segons el sistema prou conegut dels punts, als quals la 

informació estadística- omni-comunitària dóna, per cada període 
geopolític-econòmic, un precís valor monetari. (la manera de 
repartir són els punts, segons la riquesa comunitària, cada punt té un valor 
oscil�lant). 
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8. Cal insistir, ara i aquí, que la nostra revolució omni-llibertària no pretén 
donar a totes les persones, la felicitat, sinó les concretes llibertats 
fenomèniques - elementals que permetin a cada persona de buscar en 
la seva continua relació vivent amb els altres, la clau de la seva felicitat 
íntima i profunda que ningú no pot donar íntegrament a ningú, però 
que tothom pot acceptar de tothom.  

I.- ESTATUT GENERAL (el que tocaria a tothom pel sol fet d'existir) 
 
Exposició de motius: Les Caixes d'Estalvi, seran les encarregades del 
registre d'estat civil i de les estadístiques demogràfiques, així com de tots els 
estudis sobre l'home local, els habitants, sobre el conjunt dels ciutadans i de 
les ciutadanies. Tots els sobre-salaris d'estatut general són acumulables amb 
qualsevol altre ingrés utilitari o social-financer. (desapareixen els registres civils de 
l'Ajuntament i dels Jutjats, s'eliminen tots aquests funcionaris, DLL-7)  

TÍTOL I sobre-salari social-financer (sssf) Individual-Vital (sssfIV) 
(quan es parla de finances són diners que no es retornen) 
 
Art 1. A la declaració de naixement serà obert a l'infant un c/c D'ESTALVI 
DE CONSUM, en el qual s'ingressarà mensualment, de manera automàtica, 
el sssfIV que li correspongui, durant tota la seva vida, fins a la seva mort. (és 
el compte corrent de consum per a cada persona individual. L'Agustí li dóna un número 
en néixer i li val per tot durant la seva vida) 

Art 2. El número d'aquest c/c serà el número poblacional-estadístic de cada 
persona individual: tot el que es refereixi a aquesta persona en el seu complet 
estat civil portarà aquest número (identificació del cos; tarja sanitària; tarja de 
família; tarja escolar, des de pre-maternitat a jardí d'infants, escoles, facultats, 
etc.; tarja militar, tarja professional; vehicles (bicicletes, motos, autos,...); tarja 
justicial, etc.). Aquest número omni- comunitari-correlatiu, obert el dia de la 
naixença de cada persona individual, en la Caixa d'Estalvis del domicili dels 
pares, servirà doncs per a totes les qualificacions, activitats i possessions 
individualitzades, des del dia del naixement fins a la mort. (l'Agustí simplifica 
molt la burocràcia) 
 
Art. 3. El nombre de punts serà diferenciat: 
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3.1. persones de sexe femení 2 punts mensuals (les dones mereixen 
més punts, segons l'Agustí, perquè han estat esclavitzades des dels 
inicis del patriarcalisme) 

3.2. persones llargament més marginades que la dona 1 punt més/mes. 
(gitanos i guàrdia civil, són gent marginada, deia l'Agustí, hauríem de pactar 
qui hi posem i qui no hi posem) 

Art. 4. Cada titular de c/c de sssfIV no en podrà disposar plenament abans 
del dia en que compleixi 25 anys. 

A partir dels 16 anys, podrà demanar, cada 2 anys, al jutge especialment 
encarregat de la protecció dels nens, joves i de llurs famílies en cada barri o 
municipi, un % de lliure disposició personal del capital acumulat en dit c/c: 
la decisió del jutge serà motivada, comunicada a cada jove interessat i 
demandant, i inapel�lable. 
 
Art. 5. En cas de mort abans dels 25 anys, el capital acumulat en el c/c de 
sobre-salari financer Individual-Vital passarà íntegrament a la lliure 
disposició de la mare del difunt; en el seu defecte, al pare; a defecte d'aquest, 
als germans; a defecte d'aquests al municipi per a la nacionalització del sòl 
nacional. 

Art. 6. Els pares o tutors del menor de 16 anys no podran disposar 
normalment del c/c sssfIV del nen: en cas de necessitat considerada per ells 
greu i sense altre ingrés suficient per part d'ells, podran demanar la lliure 
disposició d'un percentatge inferior al 50% al jutge especialment encarregat 
de la protecció dels nens i llurs famílies en cada barri o municipi; a 
presentació de les raons que, a judici dels pares o tutors del nen, justifiquin la 
demanda, el jutge motivarà la seva decisió i la comunicarà a la part 
demandant. La decisió del jutge serà, en aquest cas, igualment inapel�lable.  

TÍTOL II Diners per la promesa nupcial.  

Art. 1. A la declaració de promesa de matrimoni en la Caixa d'Estalvis (no al 
Jutjat) del domicili de la promesa, els dos promesos, majors de 16 anys, serà 
obert un c/c conjunt, dit "de creació de la llar familiar (comunitat sexual-
nutrícia)", (l'Agustí deia que la paraula família ve del llatí famulus que vol dir esclau, li 
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agradava més dir comunitat sexual-nutrícia) el qual durarà fins a la mort d'un dels 
dos declarants o de la ruptura de prometatge o de matrimoni.  

Art. 2. Les declaracions de prometatge o de matrimoni en la Caixa d'Estalvis 
de llur domicili, són enterament lliures per part de la parella i tenen valor 
notarial. No comporten cap cerimònia especial. Això no vol dir que es 
censuri de cap manera l'entera llibertat que tenen els declarants de celebrar, 
per pròpia iniciativa, tantes cerimònies, privades o socials, com els convingui 
i plagui.  

Art. 3. En cas de ruptura de prometatge, totes les pertinences comprades 
amb els diners de prometatge i el saldo del c/c de prometatge passen 
íntegrament a la promesa. Ni ella ni el promès podran obtenir més diners per 
prometatge.  

Art. 4. La quantia serà de 500 punts. 

TÍTOL III Diners per matrimoni 

Art. 1 A la declaració de lliure matrimoni, si els dos lliures declarants i 
contractants no tenen ja, com a promesos, llur c/c de "creació de llar 
familiar" se'ls obrirà el citat c/c en la Caixa d'Estalvis de llur futur domicili 
conjugal. 

Art. 2 En cas de ruptura de matrimoni, totes les pertinences comprades amb 
els diners pel matrimoni i el saldo d'aquest c/c passaran integralment a 
l'esposa, a menys que el jutge de família no ho jutgi diferentment; la decisió 
motivada del jutge de família només podrà ésser apel�lada davant la cambra 
municipal o comarcal de tots els jutges de família, la decisió de la qual serà 
ràpida i immediatament executada. 

Art. 3 Tota ruptura de matrimoni comporta la pèrdua, per als dos 
desmatrimoniats, de qualsevol dret jurídic sobre una nova recepció de diners 
per matrimoni.  

Art. 4 La quantia serà de 1.000 punts. TÍTOL IV Sobre-salari social-financer 
i diners per "futura maternitat" (això és preciós) 
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Art. 5 A partir de la data del certificat mèdic d'embaràs, tota futura mare té 
dret:  

5.1. a diners de "futura maternitat": la quantia en serà de 100 punts i 
automàticament ingressada en el seu c/c de consum, 

5.2. a un sssf-familial (sssfF), fins el part o avortament: la seva 
quantia serà de 25 punts mensuals. 

TÍTOL V Sobresalari social-financer i diners per maternitat 

Art. 1. A la declaració de naixement, la mare del nadó té dret a 250 punts en 
el seu c/c (sssfIV) 

Art. 2. Si la mare del(s) nen(s) declara lliurement no voler tenir altra activitat 
que la de la seva llar familial i l'educació del(s) seu(s) fill(s), rebrà, en el seu 
c/c de matrimoni o de sssfIV, un sobresalari social-financer de "dedicació 
exclusiva a la família": la seva quantia serà de 25 punts/mes i durarà fins que 
la mare canviï de criteri i és dediqui a una qualsevol altra activitat social 
professional, sigui utilitària, sigui liberal, i en rebi els corresponents 
ingressos. 

Art. 3. En tots els casos la mare d'un nadó tindrà dret a un sobresalari social- 
financer post-natal (sssfPN): 

3.1. de 10 punts/mes durant els 16 primers anys de vida de la nova 
criatura o durant 1 any després de la seva defunció, o fins tres 
mesos després de l'avortament del nadó. 

3.2. de 2 punts/mes després dels 16 anys, fins els 25, o durant l'any 
posterior a la defunció en fills d'entre 16 i 25 anys. 

3.3. de 1 punt/mes per fill vivent de més de 25 anys, de 0,5 
punts/mes per fill mort i de 0,1 punt/mes per cada avortament 
certificat. 

TÍTOL VI Diners i préstecs financers a la llar familial 

Art. 1. Tota persona vivent, àdhuc si viu sola per qualsevol circumstància de 
la vida, té dret als diners i als préstecs financers per a la seva llar familial. 
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Art. 2. El(s) cap(s) de família, sigui una persona sola, una parella 
matrimoniada, tutor(s), etc. cobrarà(n) els diners corresponents a cada 
persona i a totes les persones que, per minoria d'edat o per lliure decisió, 
s'hauran declarat depenent d'ell(s) en quant a habitatge. 
El(s) cap(s) seran responsables de la utilització d'aquests diners, no 
estrictament individuals, davant del jutge de protecció als nens, joves i llurs 
famílies, en la demarcació de llur domicili. 

Art. 3. Els préstecs financers per a la llar familial, encara que sigui per una 
persona vivint sola, seran automàticament concedits, per 50 anys, en una 
proporció màxima del 95% del cost i a interès nacional del 6%, sobre simple 
presentació del certificat d'habitabilitat i del contracte de compra per part del 
sol�licitant. Els hereus acceptaran, amb l'herència, les obligacions d'aquest 
préstec. (L'Agustí deia que tot això ha d'estar protegit, avui dia no se'n preocupa ningú. 
Es depèn només del salari del pare o de la mare) 

TÍTOL VII Malaltia, accidents, incapacitat. invalidesa 

Art. 1. A simple presentació del certificat del metge responsable (metge de 
família, metge ocasional si l'anterior no pot ésser avisat), tot malalt o 
accidentat té dret: 

1.1. a una atenció mèdica complerta, sigui en el seu domicili sigui en 
un hospital; 

1.2. a un sssf de malaltia o accident (sssfM i/o sssfA): 30 punts per 
mes lliurats des del primer dia de la declaració. 

Art. 2. Tota incapacitat o invalidesa serà dictaminada per la comissió mèdica 
de barri, vila o comarca, en la qual serà obligatòriament present o representat 
el metge de família de l'interessat. La incapacitat o invalidesa màxima serà de 
100 punts mensuals; la comissió determinarà lliurement, segons la seva 
consciència professional i responsabilitat comunitària, el % de sssf 
d'incapacitat o invalidesa 

TÍTOL VIII Diners per defunció 
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Art únic: L'(els) hereu(s) d'un difunt, a la presentació del certificat mèdic de 
defunció, rebrà(n) 100 punts, en el c/c de consum d'un d'ells, acceptat per 
tots els altres i responsable davant d'ells.  

TÍTOL IX Diners eventuals als consumidors (això és molt revolucionari) 
 
Art. únic: Els municipis, subcomarques i comarques estan facultats per 
atorgar, en els c/c de consum dels seus administrats, els diners necessaris per 
a un lliure consum d'excedents de mercaderies socialment finites i físicament 
peribles a curt termini. (Amb aquesta proposta l'Agustí va "captar" en Xirinacs, 
amb l'exemple de l'excedent de carxofes: Si sobren carxofes s'han de repartir els diners 
només per comprar carxofes, s'ingressen en el compte corrent de consum individual, diners 
perquè la gent compri només aquell producte. No s'ha de llençar la riquesa produïda!) 
La quantia d'aquests diners serà objecte de publicitat immediata i intensiva, a 
simple demanda de les autoritats corresponents.  
Evidentment aquests diners només serviran per a factures-xec de les 
MERCADERIES DE CONSUM EXCEDENTÀRIES i durant el temps en 
què duraran aquests EXCEDENTS. Seran automàticament anul�lades en els 
respectius c/c dels consumidors quan hagin desaparegut els excedents. 

II.- ESTATUT (dels professionals) "UTILITARI(s)"  (de la gent que va a 
treballar a la fàbrica, a la mina, a la construcció, a pagés...) 

TÍTOL I sssf d'atur forçós, vaga o locaut d'empresa 

Art. 1. No són legals ni les vagues ni els locauts en múltiples o totes les 
empreses del mateix ram, professió o localitat, gremi o subgremis. 
(l'Agustí reconeixia el dret a la vaga en una fàbrica, però no en un sector, no es pot 
paralitzar la societat. La vaga general sí que seria legal. Per fer-la cal tenir menjar 
suficient a la nevera per a dos mesos com a mínim. DLL-?) 

Art. 2. Qualsevol professional utilitari que es trobi en qualsevol de les 
situacions del títol, amb l'excepció especificada en l'article 1, té dret a un sssf 
de 35 punts mensuals, lliurats des del primer dia de la declaració fins que 
trobi un nou treball o canviï d'estatut.  
(pels obrers lluitadors, que són capaços d'anar a favor dels seus companys) 
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Art. 3. En cas de que un qualsevol col�laborador d'una qualsevol empresa 
declari trobar-se en atur forçós per haver defensat, en la seva empresa, als 
seus companys de treball, rebrà, pel sol efecte d'aquesta seva declaració un 
sssf d'atur forçós doble (o sigui de 70 punts mensuals) durant dos anys. Però 
el nom del beneficiari de tal excepció serà portat, cada mes, a publicitat: 

3.1. expressa, periòdica i individualitzada dels seus companys 
d'empresa; 

3.2. i en llista conjunta i periòdica dels: gremi, sub-gremi i sindicat en 
els que estigui inscrit. 

Aquesta excepció només serà admesa, a favor d'una mateixa persona, una 
vegada per cada període de 10 anys i després d'un període mínim de 5 anys 
de treball ininterromput en una mateixa empresa. 
(per evitar que ningú es faci sindicalista per tenir diners, però és un reconeixement, és un 
premi a la persona que ha defensat els seus companys, una manera d'autoeducar el poble, 
el reconeixement al company) 

TÍTOL II Jubilació 

Art. 1. Als 60 anys, tota persona de professió utilitària té dret automàtic a 
una jubilació de vellesa corresponent a 40 punts 

Art. 2. El gaudir d'aquesta jubilació no l'obliga gens ni mica a no continuar 
en les activitats, professionals o no, assalariades o no, que més li convinguin 
o agradin (és un premi, arribar a seixanta anys havent treballat mereix un 
reconeixement comunitari) 

Art. 3. La jubilació de vellesa és compatible amb qualsevol altre mecanisme 
mercantil- privat de previsió 

III.- ESTATUT (dels vocacionals) LIBERAL(s) (els que treballen amb el 
que els agrada) 

TÍTOL I 

Art. 1. Tot vocacional liberal té dret a l'íntegre sssf categorial obtingut en 
l'exercici evolutiu de la seva vocació: 
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1.1. candidats a eleccions; fins a renúncia després de les eleccions. 
1.2. estudiants-aprenents: 

1.2.1.  fins a renúncia al passar a una professió utilitària, abans dels 
25 anys 

1.2.2. al passar a una altre categoria liberal 
1.3. fins a la seva mort: 
1.3.1. en cas de dimissió o jubilació dins de la categoria obtinguda i 

sense passar per qualsevol altre activitat liberal o utilitària. 
1.3.2. en cas de repulsa i expulsió pel seu col�legi, passa sense 

tramitació de causa acusativa al jutjat corresponent, i a 
condició de no passar a qualsevol altra activitat liberal o 
utilitària 

1.3.3. en cas de tramitació de causa acusativa al jutjat corresponent 
pel seu propi col�legi, serà aquest jutjat el que determinarà el 
% del seu sssf categorial, que cobrarà fins el final de la seva 
vida, a condició de no passar (a menys de prohibició expressa en la 
sentència) a cap altra activitat liberal o utilitària 

La seva família, en la persona de la Mare (en el cas que no sigui aquesta última la 
interessada), té dret a tots els sssfF (FAMILIAL) de l'estatut general. 

La seva família té dret a totes les al�locacions financeres de caràcter 
autoeconòmic general i sectorial. 

 
TÍTOL II Estatut (vocacional-liberal) individual-familial (sssf 
Liberals-Individuals-Familials sssfLlF) 

Art. 1. Els següents sssf liberals (sssfL) pertanyen de dret als vocacionals 
liberals segons categories indicatives: 

1. candidats: 25 punts mensuals (candidats a qualsevol tipus d'eleccions), 
2. auxiliars: 45 punts mensuals, 
3. estudiants-aprenents: 40 punts mensuals, a partir de 16 anys fins als 25, 

amb possibles pròrrogues motivades davant el Jutge local de les 
vocacions liberals. 

4. passants: 60 punts mensuals 
5. titulars: 75 punts mensuals 
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6. titulars superiors 100 punts mensuals 
7. titulars nacionals (ètnics i inter-ètnics): 125 punts mensuals 
8. titulars comunitaris: 150 punts mensuals 

(tots els liberals aniran de 75 a 150 punts, no hi haurà tanta diferència com ara) 

Art. 2. En cada una d'aquestes categories, menys en les de candidats i 
estudiants- aprenents, "el Col�legi (de barri, municipi o comarca 
corresponent) de vocacionals liberals" podrà, per votació secreta anual, 
demanar la inclusió per mèrits, del 5 % com a màxim, dels seus membres a la 
categoria superior. (tot el referent a Justícia liberal serà tractat en un ulterior 
DLL especial) 

Art. 3. El sssfLIF, en la categoria que vagi corresponent a cada vocacional-
liberal durant la seva vida activa o a títol honorífic després de la seva lliure 
jubilació a partir dels 60 anys, li serà abonat fins al mes següent a la seva 
mort. 

Art. 4. En cas de viduïtat següent a un lliure matrimoni anterior, el cònjuge 
vidu cobrarà fins a la seva mort, el 50% del sssfLIF del difunt, acumulable 
amb qualsevol altre recurs del beneficiari, sigui del tipus que sigui. 

Art. 5. Independentment del què cobri el (la) vidu(a), si el difunt deixa fills 
de menys de 25 anys, aquests en conjunt, tindran uns drets equivalents en 
total i com a màxim al 100 % del sssfLlF d'aquell: en el cas d'ultrapassar els 
drets individuals de tots els fills aquest màxim del 100%, només els serà 
abonada, a cada un d'ells, la part equitativa, fixada, amb motivació 
corresponent, pel "Jutge d'infants, joves i llurs famílies"; 

5.1. en el cas de fills menors de 16 anys, el màxim a cobrar per cada 
un d'ells serà el 25% del sssfLlF del difunt; 

5.2. en el cas de fills majors de 16 anys, el màxim a cobrar per cada 
un d'ells serà el 10% del sssfLIF del difunt, fins als 25 anys 

Art. 6. Modalitats de lliure disposició obligada capitalització pels interessats 
(fills de menys de 25 anys) seran fixades i motivades pel Jutge especialitzat 
d'infants, joves i llurs famílies. 
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Art 7. Cada vegada que el(s) tutor(s) de menors de 16 anys o el(s) mateix(os) 
jove(s) interessat(s) consideri(n) que s'ha presentat una nova situació 
susceptible de modificar la decisió anterior del Jutge especialitzat, té(nen) el 
dret de demanar-ne la modificació al mateix Jutge. 

De totes maneres, cada 2 anys, de forma legal-automàtica, el Jutge –li (els) 
demanarà els seus punts de vista i dictarà una continuació o modificació de 
la seva sentència anterior. 

Art. 8. El recurs contra cada sentència del jutge especialitzat només podrà 
ésser presentat davant la Cambra local (de barri, municipi o comarca) 
corresponent de tots els jutges de família, la qual dictaminarà el plet de 
manera rapidíssima, definitiva i inapel�lable. 
 
TÍTOL III Estatut (vocacional-liberal) tècnic (sssf per a l'exercici 
professional de cada vocació liberal (sssfEPL)) 

Secció 1a. sobresalari social-financer per a l'exercici professional liberal 
individual (sssfEPLI) 

Art. 1. Cada col�legi especialitzat determinarà el mínim d'equipament 
professional-tècnic necessari al facultatiu debutant, 

que vulgui exercir individualment la seva vocació i titularitat liberal: els 
diners corresponents seran immediatament abonats al c/c del facultatiu. 

Art. 2. Tota demanda d'equip professional suplementari (evolutivament 
exigit en funció del progrés tecnològic de cada especialitat facultativa), serà 
feta al col�legi liberal corresponent, el qual, després de les negociacions 
pertinents amb les autoritats financeres, donarà la solució practica adequada 
al pressupost total obtingut per a tots els col�legiats en aquest cas, segons 
ordre de prioritat de la data de demanda. 

Secció 2a. sobresalari social-financer per a l'exercici professional liberal en 
Equip (sssfEPLE) 

Art. 3. Tot equip unidisciplinari o interdisciplinari, lliurement format per dos 
o més facultatius de qualsevol especialització, presentarà al col�legi de la 



 118 

disciplina o a l'Inter-col.legi de les disciplines implicades, la demanda 
motivada de l'equip professional-tècnic necessari a la seva bona marxa 
vocacional. En cada cas concret, el col�legi o l'Inter-col�legi implicat, després 
de les negociacions pertinents amb les autoritats financeres, donarà la 
solució pràctica adequada al pressupost total obtingut pels equips en 
formació, segons ordre de prioritat de la data de la demanda. 

Art 4. Tot vocacional-liberal té el dret, en qualsevol moment de la seva vida 
vocacional de formar, amb col�legues, un equip de treball; d'integrar-se a un 
qualsevol equip ja format; o d'abandonar l'equip en el qual ha vingut 
treballant. 

 
Secció 3ª Despeses de viatges, estudis i representació 
(avui dia la corrupció va en augment, els metges van a congressos pagats pels 
laboratoris i hi ha molt d'abús plutàrquic) 

Art. 5. Tot vocacional-liberal té el dret de presentar demandes especials per 
viatges i/o estudis al seu col�legi o a l'inter-col�legi corresponent, el qual 
motivarà, per ordre estricte de presentació, la seva acceptació o el seu refús 
segons criteris tècnics o/i en funció dels seus pressupostos financers 
ordinaris. 

Art. 6. Tot col�legi o inter-col�legi podrà fer-se representar, per qualsevol 
dels seus inscrits, a tota reunió, manifestació de la seva especialitat o inter-
disciplina; en aquest cas, rebrà les despeses de representació inherents, en 
funció dels seus pressupostos financers ordinaris. (el col�legi professional és el 
millor organisme per saber si el que es demana cal o no, o si és exagerat) 

TÍTOL IV Estatut (vocacional-liberal) institucional 

Art. 1. Àdhuc quan llurs inscrits exerceixin professions utilitàries, (les 
associacions o les fundacions) totes les lliures associacions que no siguin 
taxativament mercantils en els seus fins propis, són, constitucionalment i 
sense excepció, considerades com a institucions liberals: entren doncs en 
aquesta categoria d'institucions liberals tots els agrupaments humans no 
expressament mercantils-empresarials, és a dir, des de la mateixa comunitat 



 119 

geopolitica, fins a l'associació més ínfima de només dos ciutadans per 
afinitats llibertàries. 

Art. 2. Totes les institucions liberals rebran mensualment, a raó d'un punt 
per inscrit, un sobresalari social-financer institucional liberal (sssfIL), el qual 
formarà el seu pressupost financer ordinari. 
(l'Agustí no suprimia cap secta ni associació, si tu t'hi vols ficar, t'hi fiques, cada secta 
rebrà un punt per la persona adherida i et pots canviar d'associació sempre que vulguis) 

Art. 3. Tota institució liberal presentarà al Tresor-Comunitari, quan ho 
cregui oportú i amb les motivacions corresponents, demanda de 
pressupostos extraordinaris a fins ben especificats: la concessió serà 
acceptada o refusada per les autoritats financeres-comunitàries: 

3. per ordre rigorós de presentació; 
3.1.  en funció de les disponibilitats financeres-comunitàries; 
3.2.  en funció de l'interès tècnic-estratègic que pugui representar 

per a la comunitat geopolítica. 

Art. 4. La presentació dels pressupostos financers-extraordinaris de totes les 
institucions liberals adscrites a una disciplina donada dins de cada ètnia, serà 
feta: 

1. a nivell local (barri, municipi o comarca, segons importància 
demogràfica) 

2. per la confederació ètnica o interètnica corresponent d'aquesta 
disciplina 

Art .5. Tota demanda refusada per a pressupost extraordinari de qualsevol 
institució liberal serà inscrita, a la mateixa data del refús, com a nova 
demanda en la llista comunitària-cronològica. 

TÍTOL V Litigis 

Art únic: Tots els litigis ocasionats per la posada en pràctica dels articles 
anteriors serà resolt: 
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1. en primera instància, amistosament en el si del Col�legi o Inter-Col�legi 
interessat; 

2. en segona instància per la Justícia-liberal especialitzada. (Aquí s'ha vist 
l'esperit i el rigor per repartir els diners comunitaris. L'Agustí pensava que es 
podria inclús eliminar l'impost del 6% sobre el consum. La gent pensa que no hi ha 
diners per a fer-ho, però no es tracta d'una aventura en el buit, L'Agustí, va 
construir sobre estudis i documents.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DLL 22 - CAPS DE COMPRES EN QUALSEVOL 
ASSOCIACIÓ O INSTITUCIÓ "LIBERAL" 

 (l'exposició de motius, és més llarga que el decret) 
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Exposició de motius: 

1. L'economia és d'homes i per a homes. Una vegada assegurada, pels 
decrets-lleis anteriors UNA MÀXIMA I ÒPTIMA PRODUCCIÓ DE 
BÉNS UTILITARIS DE CONSUM, cal retornar els beneficis 
D'AQUESTA PRODUCCIÓ ALS SEUS PRODUCTORS 
DIRECTES, d'una manera COMUNITÀRIAMENT SOLVENT, A 
TRAVÉS D'UN PODER de compra : 
1.1. atorgat ALS SIMPLES CONSUMIDORS (TOTA PERSONA 

NECESSITADA d'un sssf i TOTA PERSONA DE VOCACIÓ 
LIBERAL); (se'ls dóna diners perquè gastin si hi ha producció sobrera) 

1.2. equivalent a LA S0BREPR0DUCCIÓ REAL PER SOBRE DEL 
PODER salarial-mercantil PRIVAT". (això és bé comú què s'ha de 
repartir) 

2. És evident que d'aquesta manera, - per simple joc de l'interès 
comptable, ANCESTRALMENT ANCORAT EN L'ESPERIT DE 
L'HOME CIVILITZAT,- LA PRODUCCIÓ DE BÉNS 
UTILITARIS SERÀ CONSTANTMENT CREIXENT en quantitat i 
EN QUALITAT. (amb les regles de joc transparents). 

3. La centralització comptable de totes les activitats mercantils mostrarà, 
per ràpida confirmació experimental, que l'interès ben entès dels 
ciutadans i les ciutadanies de qualsevol Estat actual, consisteix en crear 
unes noves comunitats geo-polítiques, tan grans: 
3.1.  com sigui possible: 

3.1.1. cultural-històricament, és a dir evolutivament 
3.1.2. "psicològicament", és a dir etno-educacionalment 

3.2. com necessari estratègicament, és a dir segons progrés tecno-
dromològic.  
(la tècnica aplicada al transport: rens, avions, ... permet arribar als llocs 
amb menys hores) 

4. En el nostre cas, ja s'ha dit que és tracta de: 
4.1.  Espanya; 
4.2.  Iberia: Espanya i Portugal; 
4.3. Europa; 
4.4. Ibero-amèrica; 
4.5.  Euràfrica; 
4.6.  Mediterràneo-Índica... entera humanitat 
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5. Com s'ha vist, la centralització omnicomptable del mercat d'una entera 
comunitat tan gran com històricament-"psicològicament" possible, i 
tecno-estratègicament necessària permet: 
5.1. Que la invenció o/i exvenció de diner creditici-financer, neixi de 

la diferència entre els grans números: 
5.1.1. d'una part "DEL TOTAL PODER COMUNITARI 

de venda precio-mercantil" (tot el que hi ha a la venda amb 
preus fixats, en cada moment considerat) i, 

5.1.2.  de l'altra part, "DEL TOTAL PODER de compra 
salario-mercantil PRIVAT, ACTUAL I ACUMULAT-
CAPITALITZAT, POTENCIALMENT DISPONIBLE 
PER A IMMEDIATES INVERSIONS FORÍSTIQUES 
I DESPESES DE CONSUM". (d'una part tot el que, en un 
moment determinat, hi ha a la venda, el què el país ha produït, de 
l'altra part tot el que es cobra i es pot gastar. El que podem gastar 
és menys del què hi ha al mercat. Aquesta diferència és el què 
l'Agustí en diu riquesa comunitària i s'ha de repartir). 

5.2. Conseqüentment:  
5.2.1. crèdit i finances poden ésser, amb rapidesa i perfecció 

telemàtica, no sols globalitzats, sinó "sectoritzats" i 
"territorialitzats", "territorialitzats-sectoritzats", "inter-
sectoritzats" i "inter-territorialitzats", "inter-sectoritzats-
territorialitzats". 
(tot això són numeros, i la telemàtica permetrà conèixer-los amb 
exactitud) 

5.2.2. de manera que la solidaritat omnicomunitària entre tots 
els territoris i inter-territoris autònoms de l'Estat i entre 
tots els sectors i inter-sectors autònoms del mercat no 
sigui una vana paraula. 
5.3 Doncs, - entre moltes altres singularitats d'alta 
ordenació auto-econòmica, a comparar amb l'estat de 
baix desordre anti-econòmic actual,-: tots els sssf 
(compresos els pressupostos ordinaris de les lliures 
associacions i institucions liberals ) seran: 

5.3.1.  iguals per a tots els membres d'igual categoria social-
llibertària de l'entera comunitat geo-política, 
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5.3.2. pagats pel Tresor Comunitari, a través de la xarxa 
"telemàtica" de les Caixes d'Estalvi locals; 

5.4. Tots els pressupostos extraordinaris de totes les lliures 
associacions institucions liberals seran estudiats a nivell elemental 
i local, per ésser elevats a nivell de l'entera comunitat geopolítica i 
pagats pel Tresor Comunitari, en funció de les disponibilitats 
financeres, alliberades per una sobreproducció del mercat 
comunitari. 

6.  És doncs evident que cal suprimir radicalment tots els reglaments de la 
"burro- cràcia", nascuda en un ambient de "corrupteles" i "suspicàcies" 
que ens han deixat, com a trista herència, els segles de les Edats 
Moderna i Contemporània, tant per part: 

6.1. dels poders establerts, prostituïts i prostituïdors com 
6.2.  del poble prostituït, atemorit, sofert i malgrat tot, esperançat en 

(una) democràcia (real). (Articles del Decret-Llei) 

Art. 1. Tots els serveis prestats al cos social per cada i totes les lliures 
associacions i institucions "liberals" són completament gratuïts: 

1.1.  no solament perquè ho diu la present Constitució, 
1.2. sinó sobretot perquè ho permetrà tota l'anterior organització 

financera, en i per la qual: 
1.2.1. tots els sssf (salaris) a llurs col�laboradors individuals seran 

pagats directament pel Tresor Comunitari, com s'ha dit, a 
través de la confederació i xarxa "telemàtica" de les Caixes 
d'Estalvi locals 

1.2.2.  idènticament els seran abonats tots els pressupostos:  
1.2.2.1. pressupostos ordinaris: 

1.2.2.1.1. calculats, pel sistema de punts, en funció del 
nombre d'inscrits 

1.2.2.1.2. referents a tot el que necessita cada lliure 
associació-institució "liberal" per a la seva vida 
ordinària, interna i externa 

1.2.2.2. pressupostos extraordinaris: 
1.2.2.2.1. basats, com s'ha dit, en una sobreproducció 

constant del mercat comunitari;  
1.2.2.2.2. i referents a inversions conformes a la finalitat 

estatutària de cada lliure associació-institució 
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"liberal" i necessitats per llur  
mateixa bona marxa social. 

Art. 2. Per a resoldre totalment el problema pràctic plantejat per la bona 
marxa del lliure associacionisme i institucionalisme "liberal" de l'entera 
comunitat geo-política, només són necessaris: 

2.1.  un cap de compres en cada lliure associació-institució "liberal", 
personalment responsable; 

2.2. i una Justícia especialitzada als mateixos nivells que cada categoria 
de lliures associacions-institucions "liberals" 

Art. 3. Fora de les institucions liberals constitucionalitzades per llei (Estat, 
Justícia, Exèrcits, Policies, Autonomies ètniques locals), és d'entera lliure 
iniciativa ciutadana qualsevol associació-institució "liberal" 

Art. 4. L'única gestió a fer pels lliures iniciadors i creadors de qualsevol lliure 
associació-institució "liberal" és d'inscriure-la, segons llei, en el sempre i 
arreu lliure i canviant registre comunitari, al nivell que correspongui: 
vocacional, local,... ètnic, interètnic,..., comunitari,... 
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DECRET LLEI  23 - INCOMPATIBILITATS 

 (neteja de la corrupció) 

Exposició de motius: 

1. L'auto disciplina de LA SOCIETAT UTILITÀRIA-monetària,-(la que 
predica l'Agustí) o sigui DEL MERCAT CONJUNT de tots els canvis 
monetaris elementals,- és LA MATEIXA I SOLA LLIBERTAT DE 
TOTES LES PERSONES QUE HI INTERVENEN I TENEN 
DONCS ESTATUT UTILITARI. EN EL MERCAT tot és acumulatiu i 
no hi ha cap acumulació manifestament utilitària que sigui incompatible 
amb qualsevol altra acumulació igualment utilitària. (sempre sota la vigilància 
de la Justícia). 

2. Molt diferent és l'autodisciplina de LA SOCIETAT LIBERAL- 
monetària, considerada en les seves dues subdisciplines següents: 
2.1. interdisciplina "MERCAT-SOCIETAT LIBERAL": hi cal una 

clara i neta separació instrumental-analítica que impedeixi 
radicalment: 

2.1.1. tota intromissió inconstitucional de l'un en l'altra i 
inversament; 

2.1.2. qualsevol transformació de "RIQUESA" o/i "diner" en 
"PODER ANTI-LIBERAL ANTI-POLÍTIC, ANTI-
JUSTICIAL, ANTI- MILITAR, ANTI-POLICIAL, ANTI-
CÍVIC, ....." és a dir: liberaloide, estatista-"burrocràtic", 
justicialista, militarista, policíac, "caciquil", ... (això és el que cal 
evitar) 

2.2. endo-(intra-)disciplina LIBERAL: en el camp de les lliures 
vocacions, professions, associacions i institucions "liberals", no es 
pot permetre la més mínima iniciació o/i acumulació de "PODER 
SOBRE LES PERSONES" o/i "DE RIQUESA 
UTILITARISTA" (el qui vol ser metge, no pot tenir una granja de porcs, no 
es pot jugar a dues bandes. En Xirinacs deia que la gent que es vol fer rica que 
no manegui persones. Si et dediques a les persones no et faràs ric, no es pot fer 
negoci amb les persones). 

3.  Els precedents decrets-lleis han fixat la disciplina de MERCAT. La 
interdisciplina "MERCAT (SOCIETAT DE VOCACIO 
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UTILITARIA)"-"SOCIETAT DE VOCACIÓ LIBERAL" s'anirà 
construint a través de cada article de tota la present Constitució en tant 
quant tots els lliures ciutadans i totes les lliures ciutadanies seran 
capaces de traduir en fets diaris la lletra i l'esperit omnillibertari de la 
llei. 

4. En el present decret-llei és legislarà doncs només referent a l'endo-
(intra-) disciplina liberal 

Art, 1. Incompatibilitats de funcions: La llei només admet una sola funció i 
un sol sssf-LI per cada vocacional liberal, sigui quina sigui la seva qualificació 
universitària-col�legial. (No es poden ocupar deu càrrecs, com passa avui dia.) 

Art. 2. Incompatibilitat del servei liberal-públic amb vagues i revindicacions 
utili- taristes: El servei liberal-públic és, de tota evidència: 

2.1. prestat a tot el poble o sigui a tota la comunitat geo-política; 
2.2. remunerat per tot el poble o sigui tota la comunitat geopolítica, 

en funció de LA SOBRE-PRODUCCIÓ REAL DE MERCAT 
LLIURE.(no contempla que per exemple la mineria es posi en vaga, o s'hi 
posi un sector determinat, això són vagues de terrorisme, sí que contempla la 
vaga general). 

Per conseqüent, els vocacionals liberals, (tots el que treballen per gust) si 
consideren que els professionals mercantils no ho fan prou bé per a llurs 
interessos personals, només han de dimitir de llur vocació i professió liberal, 
entrar professionalment en el mercat utilitari i fer-ho millor que els 
professionals utilitaris que critiquen. (La gent diu: no hi ha dret que un miner 
guanyi més que un metge, la resposta seria: doncs fes-ho tu!). 

Art. 3. Qualsevol candidat a eleccions polítiques o cíviques, és a dir: a serveis 
liberals-públics: 

3.1. haurà de dimitir 
3.1.1. de tota la seva eventual i actual situació utilitària (veure DLL 

caixa de segrest) 
3.1.2. de la seva actual funció liberal i qualificació col�legial; 
3.1.3. a les quals podrà retornar: 

3.1.3.1. dos anys després del seu possible fracàs electoral; 
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3.1.3.2. cinc anys després del seu judici post-mandat. 
(una persona que entra en política, no es pot aprofitar del que 
sap, no es pot beneficiar de la informació que té pel càrrec que 
ocupa). 

3.2. Pot demanar la seva inscripció a la llista comunitària de candidats 
a eleccions: 

3.2.1. cíviques, és a dir: A QUALSEVOL LLIURE ASSOCIACIÓ-
INSTITUCIÓ LIBERAL-CIVICA (compresos els sindicats de 
professionals utilitaris i els gremis d'empreses utilitàries): 

3.2.1.1. en el barri; 
3.2.1.2. en el municipi; 
3.2.1.3. etc. 

3.2.2. polítiques:  
3.2.2.1. a successor del Cap d'Estat; 
3.2.2.2. a diputat omnicomunitari; 
3.2.2.3. a senador ètnic o interètnic; 
3.2.2.4. a conseller de les càmeres (Gremials-utilitàries i 

Col�legials-liberals) consultives.  

Art. 4. Qualsevol lliure ciutadà no elegit pel poble: 

4.1. pot prestar la seva col�laboració personal a un membre qualsevol 
de qualsevol Executiu o a qualsevol institució liberal-pública, 
però, "ipso-facto" accepta les condicions següents: 

4.1.1. si és d'estatut utilitari:  
4.1.1.1. el segrest total dels seus béns utilitaris per la Caixa 

Comunitària de Segrest  
4.1.1.2. el sssf corresponent a una passantia. 

4.1.2. si és d'estatut liberal, sense cap modificació de la seva categoria 
actual fins després de dos anys de finalitzar la seva 
col�laboració. 
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DECRET LLEI 25 - CAIXES D'ESTALVI 
 
Art. 1. Totes les Caixes d'Estalvi i tots llurs col�laboradors son declarats pel 
present Decret Llei, de vocació "liberal", és a dir: de vocació 
comunitàriament altruista i desinteressada. 

Art, 2. Mentre no estigui completament al punt la pràctica dels sssf, els 
emoluments totals a tots els col�laboradors de les caixes seran els actuals 
simplificats en un sol import mensual i multiplicats pel coeficient 1,5. Aquest 
nou import dels emoluments no serà substituït pel sistema dels sssf, mentre 
aquests últims no hagin demostrat ser-los-hi, de tota evidència, superiors. 

Art. 3. En els comptes-corrents individuals de producció i de consum i en 
els cc/cc familials i col�lectius-liberals, els saldos tindran d'un interès 
comunitari compost del 6%: aquest serà pagat pel Tresor de la comunitat 
geopolítica. 

Art. 4. Tots els lliures saldos de cc/cc en les Caixes d'Estalvi estan 
nacionalitzats al servei de la comunitat geopolítica i de les lliures comunitats 
endo-confederades i autonomies: 

4.1. els lliures saldos dels cc/cc de producció de cara al cicle de 
producció (crèdit comunitari) 

4.2. els saldos dels cc/cc de consum de cara al cicle de consum 
(finances comunitàries) 

Art. 5. Només en cas de dèficits greus de producció per causes imprevisibles 
(catàstrofes, perills de guerra, evolucions socials espontànies-imprevistes, 
etc.) podrà ésser congelat, pel govern executiu, una part d'aquests saldos no 
superior al 40°/, ni a la duració constitucional del mandat del Cap d'Estat. 

Art. 6. Totes les Caixes d'Estalvi seran immediatament sotmeses al regim 
d'autogestió: 

6.1.  autogestió directe dels responsables actuals, amb obligació de 
preparar, dintre els sis mesos següents al present DLL, eleccions 
generals auto-gestionaries entre tot el personal 
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6.2. dintre el termini d'un any cada caixa prepararà les eleccions de 
delegats al consell autogestionari entre tots els comptes-
correntistes de consum de la Caixa, cada un d'ells tenint dret a un 
vot.  

Art. 7. Totes les Caixes d'Estalvi és confederaran auto-gestionariament 
dintre els marcs de les autonomies locals (barris, municipis, subcomarques, 
comarques, regions, països dialectals, ètnies i inter-ètnies) dintre el terme de 
dos anys. 

Art. 8. Dintre el terme de tres anys totes les Caixes d'Estalvi i llurs 
confederacions autònomes-locals hauran d'haver teixit llur lliure 
confederació completa i complerta dintre la total comunitat geopolítica. 

Art. 9. La comunitat geopolítica, a través dels seus òrgans executiu o/i 
legislatiu, podrà encomanar a les Caixes d'Estalvi tots els serveis al públic 
vitalment necessaris en una lliure societat auto-civilitzada i tecnològicament 
permesos per la mateixa auto-gestió comunitària de les Caixes. 

Art. 10 Tots els serveis a particulars i associacions - institucions liberals 
seran, de tota evidència enterament gratuïts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRET LLEI 26 - PASSANTS: ACCÉS A QUALSEVOL 
FUNCIÓ LIBERAL 
(consisteix en canviar les oposicions per passanties) 
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(L'Agustí fa una proposta que és detallada i toca els punts neuràlgics de com repartir els 
diners i fer una justícia més equitativa, però com fer-ho? Això ho ha de fer l'Estat i cal 
canviar la Constitució.)  

Exposició de motius:  

1. En la societat organitzada com s'ha indicat en els precedents decrets-
lleis, els tan complicats i inútils concursos-oposicions seran substituïts 
per passanties. Els primers obliguen a un treball memorístic i 
superficial, aliat amb la desimboltura pròpia dels ignorants, mandres 
o/i corromputs; i en aquestes qualificacions cal entendre-hi tant els 
examinats com els examinadors. 

Les passanties, de dos anys per exemple, sota el guiatge d'un titular-tutor, ja 
des de fa temps carregat de responsabilitats professionals, obliga al passant a 
adquirir un saber profund, similar al del seu mestre, el qual és l'únic que pot 
jutjar la capacitat del passant per afrontar científicament, tecnològicament, 
deontològicament i pràcticament, les mateixes responsabilitats que ell. 

2. La Justícia "ideal", "absoluta", "perfecta" no és d'aquest món però cal 
arribar a una Justícia equitativa tan eficaç com possible en cada 
moment etno-cultural. 

3. En l'accés a qualsevol lliure funció "liberal", és, per definició de la 
vocació autodeclarada, més important el servei altruista i desinteressat 
al poble que els drets més legítims del professional. 

4. La igualtat de condicions de tots els ciutadans per entrar en funcions 
"liberals", cal donar-la, al sistema de passanties, en honor a la condició 
anterior de total i eficaç servei al poble.  

 
Art, 1. Tot accés de qualsevol ciutadà, degudament preparat pels seus estudis 
i pràctiques anteriors, testimoniats pels seus professors, a qualsevol titularitat 
liberal, haurà de passar per la prova d'una passantia d'un mínim de dos anys, 
amb aprovació final favorable de la part del titular-tutor, que s'haurà 
beneficiat d'aquesta passantia en la seva ordinària funció social-"liberal". 

Art. 2. Els col�legis i subcol�legis liberals-especialitzats són els encarregats:  
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2.1. de legislar tot el concernent a les passanties-tutories, dins del marc 
mínim de la llei general; 

2.2. de proposar les passanties-tutories convenients entre titulars- 
tutors i estudiants-passants que, per qualsevol motiu, no hagin 
pogut relacionar-se directament. 

 
Art. 3. Tot estudiant té dret: 

3.1. d'una a tres passanties ordinàries abans d'ésser, en principi, 
rebutjat pel col�legi corresponent; 

3.2. a la protecció de la Justícia Comunitària de la seva especialització 
en la seva demarcació jurisdiccional (barri, municipi, subcomarca, 
comarca,...)  

Art. 4. Cada col�legi legislarà lliurement, dintre el marc d'una llei mínima, les 
condicions de cada tutoria-passantia i de les tres possibles passanties 
ordinàries successives pel cas de l'estudiant rebutjat pel seu(s) mestre(s)-
tutor(s) en la primera passantia o en les dues primeres. 

Art. 5. Tot estudiant, rebutjat en tres passanties ordinàries successives, té el 
dret: 

5.1. d'apel�lar al seu col�legi professional, la decisió del col�legi no 
és vinculant, sinó simplement de pas possible a una quarta 
passantia- tutoria excepcional; 

5.2. d'apel�lar, en segon lloc, al tribunal corresponent al seu 
col�legi, en el cas que l'estudiant candidat a una quarta 
excepcional tutoria-passantia no estigui d'acord amb la decisió 
del col�legi. La sentència del tribunal local corresponent a 
aquest col�legi, només podrà ésser abjecte d'un sol recurs al 
tribunal de la mateixa especialitat immediatament superior. 

Art. 6. Cada vegada que un titular vulgui canviar d'especialitat, haurà de 
sotmetre's als estudis preparatoris i a la (les) passantia(es)-tutoria(es) que 
determini el col�legi o subcol�legi respectiu. 
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Art. 7. Ningú no pot pretendre dirigir tecnològicament una institució liberal 
(per força especialitzada): 

7.1. sense haver estat abans passant post-titular dirigit, en la mateixa 
7.2. i a més a més, cal considerar la direcció d'una qualsevol institució 

liberal com una nova especialitat, per a la qual caldrà que superi 
la(les) ordinària(es) passantia(es)-tutoria(es) abans d'ésser 
nomenat capaç de la direcció d'aquestes institucions. 

Art. 8. La realitat, - sempre i arreu perfectible per lleis mínimes-comunitàries 
en funció de les experiències documentades,- mostrarà que, en aquest 
sistema de passanties-tutories no hi podrà haver injustícies massa grans: 

8.1. en no ser possible cap favoritisme per interès i diner anònim 
8.2. en no haver-hi limitació en el nombre total de titulars "liberals" 

de cada especialització. (És una mania el numerus clausus. Cal 
que hi hagi tots els metges que vulguin ser-ho, ja que cobraran 
igualment tant si exerceixen com si no i això augmentaria el 
nivell cultural de la població. (L'Agustí a més a més de la teoria de la 
moneda i del diner, va emmarcar una futura Constitució molt més 
entusiasmadora, més justa i molt més elegant que l'actual.) 
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DECRET LLEI 30 - COMANDAMENT EXECUTIU I 
LESGILATIU EN QUALSEVOL ORGANISMA 

Exposició de motius: A partir d'una suposada victòria electoral i un cop 
implantada la factura-xec, proposem un programa polític, pensat per a dur a 
terme els nostres objectius essencials: la destrucció de tot poder sobre les 
persones i la desaparició de tota misèria per raó de diner. Volem inaugurar 
una nova etapa, la del "govern automàtic de les coses al servei incondicional 
de totes les persones". 

De l'arquia 

Arquia significa comandament social. El comandament dels pobles és la clau 
de volta de l'edifici social: és una institució noble i necessària, que cal 
distingir del "poder" (poder ve del verb llatí "potere", que significava 
originàriament "ser amo de" i, després "exercir poder sobre"). El 
comandament i l'autoritat sobre les persones, no tenen res a veure amb el 
poder, el qual només es pot exercir legítimament, sobre les coses. (Com 
sempre l'Agustí amb això era molt contundent i claríssim). 

El diàleg i la dialèctica entre arquia i anarquia impliquen la definició –(posar 
límits)- i delimitació del camp en el qual s'exerceix l'arquia; tot allò que està 
fora d'aquest camp és anàrquic, és a dir, no es està sotmès al comandament 
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social. El nostre objectiu és d'anar estrenyent cada cop més el cercle àrquic i 
d'anar eixamplant l'anàrquic. 

Amb aquesta finalitat proposem la constitució de:  

• un Estat amb un executiu monàrquic (un Cap d'Estat electiu únic i 
personalment responsable), fort i breu; i amb un Legislatiu 
independent de l'Executiu, que haurà de legislar lleis mínimes, i en el 
mínim nombre possible. (Ara hi ha una diarrea política, deia l'Agustí, cal 
que hi hagi poques lleis i clares) 

• una Justícia radicalment independent de l'Estat, ja que ningú no pot 
ésser jutge i part, a través de pressupostos determinats per avançat i 
constitucionalment independents de qualsevol iniciativa o veto de 
l'Estat. (S'establiran pressupostos quinzenals per avançat amb revisions sempre 
que calgui). 

• unes Repúbliques i Autoritats cíviques lliurement confederades i 
plenament autònomes a l'interior de l'Imperi. 
 
Diguem aquí que entenem per Imperi no altra cosa que: una 
"comunitat geopolítica de nacions". És a dir, un conjunt de persones 
(ètniques, col�lectives, individuals) lliurement confederades per a 
donar-se un únic Estat i una única Justícia; però que no per això 
destrueixen les espontànies i expansives lliures institucions cíviques 
intermèdies. Aquestes institucions cíviques són de dos tipus: 

1. institucions cíviques-"utilitàries": les empreses; 
2. institucions cíviques-"liberals": totes les de comandament cívic (des del 

nivell de barri fins al nivell més ampli i totes les institucions liberals i 
llibertàries pròpiament dites.  

II. De la riquesa comunitària 

Un cop implantada la factura-xec, el possible "bé comú mercantil" existent 
serà automàticament "imperialitzat"; això vol dir que l'Imperi, a través del 
seu gerent, l'Estat, es reservarà la capacitat d'invenció i també d'exvenció 
(retirada) quan sigui necessari, de diner comunitari. (Aquesta facultat avui 
l'Estat no la té). 
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Aquest "monopoli àrquic d'invenció i exvenció de diner comunitari" serà la 
base d'una nova ECONOMIA, això és, d'una repartidora equitativa (-
NOMIA) (entre tots els membres de la comunitat) del bé comú produït 
(OIKOS)" i aquesta repartició equitativa tindrà per objectius: 
 

1. el foment de la producció a través de la concessió, a les empreses que 
demostrin la seva capacitat, de crèdits a la inversió, par a una màxima 
producció, d'òptima qualitat i amb el mínim d'esforç i de risc; 

2. la desaparició de tota misèria i marginació per raó de diner, a través de 
les "finances consumptives" (diners nacionals-comunitaris a fons 
perdut) distribuïdes entre tota la població en funció de les necessitats 
físiques i culturals més peremptòries de cada ciutadà, família, ètnia, etc. 
Aquestes finances seran dels següents tipus: 
2.1. sobresalaris socials-vitals (renda bàsica) individuals i familiars a 

tota la població, incloent assignacions eventuals en determinades 
circumstàncies, per a la compra de béns permanents (habitatge, 
mobiliari...) (en cas de catàstrofe s'ha d'ajudar, la comunitat ha d'ajudar) 

2.2.  assegurança social per a tots els treballadors utilitaris en cas de 
vaga, atur, lock out, malaltia, vellesa...) (ningú s'ha de quedar sense 
diners. No pot ser que una persona qu va a l'atur no tingui un salari 
garantit de per vida) 

2.3. salaris socials financers per a tots els vocacionals i institucions 
liberals, la qual cosa implica la gratuïtat de tots els serveis 
"liberals" : Estat, Justícia, professions i institucions liberals-
cíviques. 

III. De la societat utilitària 

El mercat o "societat utilitària" rebrà un Estatut propi que li atorgarà una 
total i absoluta llibertat i transparència; una legislació mínima es referirà a 
qüestions com ara: preus mínims de venda, publicitat, reducció de l'horari 
legal de treball, reforma duanera i comerç exterior... (L'Agustí deia que els 
gremis han de fixar uns preus i més baix del preu establert no es pot vendre. En canvi es 
pot permetre que un venedor vengui el que ofereix a un preu més elevat del que s'ha fixat, 
si tu tens tota la informació. No hi ha d'haver propaganda, la propaganda és mentidera, 
et diu els avantatges però no els inconvenients del producte que ofereix). 
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IV. De la societat liberal 

La societat liberal, que es mantindrà exclusivament dels "salaris socials-
financers liberals", rebrà també el seu propi Estatut, que igualment li 
conferirà una màxima llibertat quant a la pràctica vocacional i una màxima 
transparència quant a les necessàries transaccions monetàries que hagin 
d'acompanyar aquesta pràctica. 

V. De la seguretat col�lectiva 

Les forces armades seran monopoli exclusiu de l'Estat, al servei exclusiu de 
la comunitat geopolítica. Estaran compostes de: 

1. Exèrcits (Imperial-professional i cívics ètnics i interètnics), amb l'única 
missió d'assegurar la defensa exterior (no s'ha de ficar amb l'interior) de la 
comunitat; 

2.  Policies (de seguretat federal; territorials o de pau cívica; justicials, 
comprenent la judiciària i la penitenciària), amb l'única missió de vetllar 
per la seguretat interior. 

VI. De la societat transcendent 

Aquestes estructures mínimes aquí esbossades han de permetre el 
desenvolupament d'una nova forma de vida, més humana, més lliure. 
Entrem ja en el camp de la "societat transcendent", en què cap legislació és 
possible, ja que és completament lliure, tot i que descansa sobre les societats 
"liberal" i "utilitària". El que cal és posar la societat utilitària i la liberal com a 
motors al lliure servei de la societat transcendent, per a fer possible el 
desenvolupament d'aquesta en plena llibertat, ja que ella representa l'energia 
interna, íntima, insubstituïble, de cada persona (ètnica, col�lectiva, 
individual). 
 
(Hi ha un decret llei que parla de tot això. Seria una societat molt millor que la 
d'ara.Això és una proposta que engresca). 

(L'Agustí proposa un sistema molt maco. Quan acabava la segona guerra mundial dos 
japonesos que un controlava el 80% de la Banca i l'altre el 20% es reuniren, la reunió 
durà dos minuts).  
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Es tractava de separar les finances del crèdit: Crèdit és deixar diners que s'han de tornar. 
Finances, s'acaba sense retornar. 
I l'Agustí explicava aquesta curiositat: 

Un poble es queixava al seu rei que no es venien sabates, el rei els va dir que cada nit 
oferissin un ball, ho varen fer així i llavors tothom volia comprar sabates per anar al ball). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRET LLEI 39 -  CONTRA LA POL�LUCIÓ 
(t'explica el perquè) 

Exposició de motius: 
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La lluita anti-pol�lució és una lluita, ans que tot, de diner i de tècnica 
comprada amb aquest diner. 

La pràctica que volem instituir en la societat liberal va directament contra 
tota la pol�lució que, actualment, podreix la nostra multi mil�lenària 
civilització, en crisi justament per aquesta pol�lució que cal combatre amb 
totes les armes tecnològiques al nostre abast. 
 
No n'hi ha prou de no voler cap pol�lució; no n'hi ha prou de voler: 

1. un país salubre, en comunió omni-humanística amb la naturalesa i la 
geografia habitades per l'home; 

2.  una omni-solidaritat entre tots els ciutadans i totes les ciutadanies, 
entre totes les autonomies utilitàries i liberals, entre totes les ètnies i 
interètnies,... de l'entera comunitat geopolítica.  

A més a més d'aquesta voluntat radical de lenta transformació i conversió 
interna de totes les persones a favor del projecte ara i aquí presentat, cal el 
saber monetari - econòmic que farà eficient aquesta voluntat comunitària. 
(No n'hi ha prou amb bones intencions, cal un programa). 

També cal una radical separació entre l'Estat, gerent executiu i legislatiu de la 
comunitat geopolítica - estratègicament unifederativa de cara a l'exterior i 
llibertàriament multi-confederativa a l'interior,- i la Justícia, gratuïta i igual 
per a totes les persones individuals-mortals, socials-col�lectives i ètniques 
(interètniques)- comunitàries. (L'Agustí aprofita aquí el separar l'Estat de la 
Justícia, això està en el decret n.2, de com es configura l'Estat)  

La present constitució ha preparat doncs el què cal saber, actuar i comunicar 
a tot el poble, en quant als mitjans per a evitar qualsevol pol�lució. (La 
primera pol�lució de què parla l'Agustí, és el diner) 

El primer pas doncs ha estat el del diner, és a dir: que l'entera comunitat 
geopolítica hagi sabut crear, - prèviament a tot intent d'anti-pol�lució,- una 
capacitat inventiva de poder de compra (sigui crèdit en quant a les empreses 
utilitàries- privades; siguin finances de cara a les autoritats estatals, judicials i cíviques), 
provenint, amb solvència comunitària real, de LA PR0DUCCIÓ,, en 
quantitat (q) màxima i QUALITAT (Q) òptima dels equipaments i serveis 
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següents: (això és el que vol fer l'Enric Duran amb ecoseny, crear diner en funció de la 
producció i repartir-lo). 

•  EDUCACIÓ I INSTRUCCIÓ NACIONAL PERMANENT;  
• SALUBRITAT, HIGIENE, SANITAT, VETERINÀRIA, MEDICINA, 

FARMÀCIA, HOSPITALITZACIÓ, ASSISTÈNCIA SOCIAL, 
PUERICULTURA, PSICOSOMÀTICA, GERIATRIA,.... 
ECOLOGIA; 

•  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE LES AUTONOMIES I 
REPÚBLIQUES LOCALS; 

•  SERVEIS PÚBLICS: 

1. COMUNITÀRIS GRATUÏTS 
2.  MIXTES (quan l'anterior modalitat no sigui encara possible, segons 

resultats de l'omnicomptabilitat "input-output" de l'entera comunitat 
geopolítica) 

• ANTI-POL�LUCIÓ SECTORIAL, TERRITORIAL, SECTORIAL-
TERRITORIAL, INTERSECTORIAL, INTER-TERRITORIAL, 
INTER-SECTORIAL-TERRITORIAL  
El segon pas serà d'atacar a fons cada pol�lució especifica:  

 

I. TELEMÀTICA  

(és una pol�lució a tenir en compte, no surt en el Ministeri de Medi Ambient) 
El progressiu control per la telemàtica de tota la població mundial, a un més 
o menys llarg termini, i de tota la població de cada país mitjanament 
industrialitzat, a terme molt més ràpid del que la gent es pensa, és un fet 
inscrit en la naixent tecnologia actual, només hi cal diner i temps. 

De diner solvent,- o sigui de poder de compra solvent, - encara que molt mal 
repartit el món actual n'està ple. 

De temps, encara n'hi ha per donar i per vendre i no és per demà la fi del 
món, malgrat tots els falsos profetes apocalíptics, sempre tan precisos en 
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quant a cronologies sempre fallides. (de tant en tant surt que si el 2000 serà la fi 
del món o si el 2012...) 

El què cal saber és que hi haurà més pol�lució: 

1. Si aquest progressiu control telemàtic de tota la població del nostre 
país es fa anti-políticament: (que és el que està passant ara) 
1.1. per a crear una moneda telemàtica indocumentària i anònima; (que 

és el que tenim actualment) 
2.  per a concentrar encara més, en molt poques mans ocultes: 

2.1.1.  tot el diner de la comunitat; 
2.1.2. i tot el poder ocult que dóna el diner anònim. 

1.3. per a esclavitzar encara més la gent als eslògans "mam- 
      caca i non" "metro-boulot-dodo" 
1.4. per a sotmetre els jutges i tots els servidors d'una pseudo- 
       "JUSTÍCIA NACIONAL" a un estatisme cada dia més 
      "burrocràtic" i ferreny; 
1.5. per a posar aquest estatisme anònim, irresponsable, tirànic 
      i despòtic al servei incondicional dels grups de pressió, 
     corrupció i opressió: 
     1.5.1. en constant guerra civil entre ells; 
     1.5.2. però, sempre i arreu, aliats contra llurs víctimes i 
              esclaus. 

1.6. per a que el màxim de fills del poble, anomenat "baix",  
    nascuts a la vida adulta gràcies als sacrificis ingents     
   dels seus esclaus, de pares i altres familiars que hauran 
   posat en ells totes llurs il�lusions de llibertat, es passin amb 
   armes i bagatges als enemics nats (oligarquies, oligopolis, 
   monopolis, grups de pressió i corrupció oculta i subterrània) 
   de llur tan x menyspreada "baixa" classe social originària" 
   fent-se'n còmplices abjectes. (Això és el que està passant 
   amb els líders. S'han prostituït a l'entrar en política i es fan 
   còmplices del sistema. No són útils al poble, són útils per a 
   ells mateixos. S'espera d'ells una conducta honesta i es  no 
   fiquen en uns rols que els fan còmplices del sistema. La 
   política  és una merda, deia l'Agustí. No hem de menysprear 
   la política, sinó l'antipolítica. Falta gent noble que ho faci). 
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El què cal saber és que hi haurà menys pol�lució:  

2. Si, molt al contrari, aquest progressiu control telemàtic de tota la 
població del nostre país, és fa al servei d'una conscient, lliure, 
deliberada i responsable autopolítica 
2.1. per a crear una moneda telemàtica omni-documentària, auto-

personal, auto-responsabilitzadora, omnicomptable, pan-analítica 
i omni-estadística; 

2.2. per a distribuir equitativament tot el progressiu bé comú,(la 
fortuna que està amagada) produït en el nostre lliure mercat 
geopolític pels lliures factors productius de lliure iniciativa 
privada i lliure propietat particular (TREBALL, CAPITALS, 
EMPRESES I INVENTS UTILITARIS), en ple acord amb el 
sentit popular i etimològic del mot "ECONOMIA". Aquesta tan 
fàcil i simple "ECONOMIA DE MERCAT" (Eco-nomia= repartir 
el bé comú). 
2.2.1. impedirà, de manera natural, espontània, expansiva i sense 

traumes socials que la riquesa dels mercantilment més 
eficients signifiqui la misèria dels avui dia tan mal 
anomenats "econòmicament dèbils"; (gent rica i gent 
econòmicament dèbil, la moneda telemàtica ho 
impediria). 

2.2.2. destruint el diner anònim, s'auto-destruirà el poder ocult, 
només possible en règim de moneda impersonal i 
irresponsabilitzant 

2.2.3. per a reduir l'horari legal de treball utilitari, de tal manera 
que cada ciutadà de vocació, ofici i professió utilitària-
productiva vagi prenent consciència de les seves 
progressives llibertats fenomèniques en la seva pròpia 
ètnia, inter-ètnia i entera comunitat geopolítica; (el tema de 
la telemàtica serviria per:) 

2.3. per a independitzar financerament, és a dir radicalment: 
2.3.1.  la Justícia Comunitària, encarregada d'instruir, jutjar i 

sancionar fets omnidocumentàriament inscrits en el 
passat; 

2.3.2. de l'Estat, simple gerent executiu i legislatiu de la comunitat 
geopolítica. 
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2.4. per a posar aquest Estat, reduït a la seva mínima expressió al 
servei incondicional de tot el poble en totes les seves 
tecnològicament possibles llibertats fenomèniques-concretes. 
(Cada dia estem més controlats per l'Estat, amb la moneda que proposa 
l'Agustí, desapareixeria aquesta pol�lució i tecnològicament és possible).  

II. POL�LUCIÓ SIMPLEMENT HUMANA 

L'explosió demogràfica ha romput l'equilibri natural: la pol�lució, d'origen 
simplement animal, dels habitats cada dia més nombrosos de cada país 
comporta una pol�lució superior a la capacitat natural de digestió per 
elements naturals. (L'Agustí tenia la idea de què les clavegueres és el progrés més gran 
que s'ha fet a la ciutat. És l' invent d'un català. El tercer món barreja les aigües netes 
amb les brutes i això és la causa de moltes malalties i epidèmies) 

A) CLAVEGUERES 

Totes les clavegueres i altres canalitzacions d'aigües residuals urbanes, 
industrials, mineres, etc., sempre que sigui possible, seran construïdes sota el 
llit dels rius, els quals seran alimentats constantment per pantans destinats a 
corregir les conjuntures climàtiques-hidrològiques desfavorables. 

Aquestes clavegueres i canalitzacions subfluvials seran totalment separades 
del corrent fluvial per comportes automàtiques cada x metres que només 
s'obriran per a que la claveguera vagi sempre plena d'aigua, tancant-se 
hermèticament quan el corrent de la claveguera és suficient. 

El final d'aquestes clavegueres i canalitzacions d'aigües brutes serà sempre i 
arreu una estació de decantació, (eventualment evaporació solar) recuperació 
i depuració final de les aigües decantades. (avui dia són depuradores).  

B) SÒLIDS I PRECIPITABLES 

1. Cal retornar a l'agricultura tots els productes sòlids o precipitables de 
desassimilació humana: 
1.1. però no a reculons, segons el model i mètode antic de 

conservació domèstica i transport manual; 
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1.2. sinó a través de sistemes micro-biològics-automàtics, els quals 
lliuraran a l'agricultura "briquetes" (paquetets) d'adob inodor, 
pràctic, còmode, higiènic 

2. Si hom vol que aquest sistema doni els resultats necessaris i a terme 
relativament ràpid, cal organitzar-ne el servei sota forma d'una molt 
complexa multi-confederació tecnològica de tots els barris, inter-barris, 
municipis, inter-municipis, sub-comarques, comarques, inter-comarques, 
regions,... a la vegada tecnològicament molt centralitzada. En quant a 
posar en pràctica la tecnologia escollida en cada cas, hauria de ser molt 
descentralitzada a nivell local.  
 
C) AIGÜES BRUTES 
 

1. Cal reciclar totes les aigües brutes, a través, a tot arreu on sigui 
possible, de canals de derivació, amb jacints d'aigua i altres plantes de 
poder bio-massic. 

2. En quant a estudis previs, tècniques a aplicar i pràctica, cal considerar 
també un servei públic de les mateixes característiques multi-
confederals anteriors, molt centralitzat a nivell directiu-mínim general 
de l'entera comunitat geopolítica i molt descentralitzat a nivell pràctic-
local. 
(Avui dia passa tot el contrari. Hi ha moltes maneres de recollir escombraries, i 
això ho encareix molt. Els Eco-parcs són un negoci mal fet en el sentit 
mediambiental.)  

III. ELECTRICITAT 
(aquets decrets haurien d'estar actualitzats) 
 
Per a lluitar contra la pol�lució per gas carbònic i altres gasos nocius a nivell 
humà i ecològic, avui dia hi ha una solució pràctica: 

1. tots els serveis en les ciutats de més de 10.000 habitants, o de 100 
habitants per hectàrea seran convertits, en el terme de 5 anys a base 
exclusivament d' electricitat a baixa tensió, - amb supressió total i 
radical de totes les cuines i fogaines de gas-oil, petroli, carbó, gas, fusta, 
etc. (tot això és molt contaminant) (tot aquest instrumental tan antiquat 
serà substituït per electricitat gratuïta) Per a respondre a eventuals 
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condicionaments anti-electricitat, tota instal�lació industrial o 
domèstica comptarà amb una instal�lació de socors, a base del material 
estratègic-energètic més assequible en l'àrea geo-tecno-dromològica 
considerada, del qual existirà "un stock" permanent, però ningú no el 
podrà utilitzar, sinó és per uns dies autoritzats de vigilància, per la 
posta en marxa tècnica o/i control de seguretat; l'ús normal només 
serà permès en cas d'emergència.(Es preveuen instal�lacions amb generador) 

2. totes les indústries energètiques (productores d'electricitat) que utilitzin 
petroli, carbó i derivats, gas, ... energia nuclear, i totes les indústries de 
química pesada, metal�lúrgiques, etc. i, en general, totes les 
instal�lacions altament pol�lucionants: 
2.1. seran instal�lades en illes artificials (una per cada unitat de 

producció, essent aquesta tan petita com possible per a una 
producció automatitzada al màxim i de gran rendiment tècnic i 
rendibilitat econòmica) a alguns quilòmetres de la costa, amb 
neutralització i vigilància molt estrictes del mar circumdant en un 
radi prudencial, determinat pels nostres actuals coneixements 
tecnològics; 

2. a mesura que entraran en funcionament les instal�lacions anteriors, 
seran desmuntades totes les instal�lacions actuals en terra ferma, 
començant per les que es troben en contrades densament poblades. 
(L'Agustí tenia un estudi de com a Escandinàvia a base d'instal�lar petites 
centrals de fusió en els fiords seria capaç de fer electricitat per Europa i Àfrica, però 
això tindria un gran cost). 

3.  seran multiplicades, al màxim de totes les possibilitats tecnològiques 
actuals de les instal�lacions hidroelèctriques aprofitadores de 
condicions naturals. 

4.  serà organitzat, centralitzat a nivell d'investigació fonamental o/i 
especialitzada, i descentralitzat a nivell de realitzacions i aplicacions 
pràctiques, un servei d'estudis referents a PR0DUCCIÓ d'energia 
elèctrica en l'entera comunitat geopolítica. 

5.  segons convenis a estudiar en cada cas, l'electricitat que entrarà en la 
xarxa interconnexionada de l'entera comunitat geopolítica serà pagada 
a l'empresa productora. 

6.  la distribució serà, en tots els casos, enterament gratuïta fins a un límit 
a fixar experimentalment: els actuals comptadors seran conservats i 
perfeccionats, a ésser possible duplicats i centralitzats. 
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7.  totes les fonts d'energia natural renovable seran estudiades per una 
organització similar a les ja indicades més amunt i explotades al nivell 
més elemental possible: quan l'electricitat produïda no tingui aplicació 
immediata en el mateix lloc de producció, la xarxa existent d'electricitat 
comunitària absorbirà tota la producció excedent, per petita, mitjana o 
gran que sigui la producció excedentària.  

IV. POL�LUCIÓ PER MOTORS D'EXPLOSIÓ  

1. A l'interior de viles o ciutats de més de 10.000 habitants o regions 
densament poblades de més de 100 habitants per hectàrea: 
tots els motors d'explosió fixos seran exclusivament conservats a títol 
de suplència eventual; 

2. en el terme de cinc anys no s'hi permetrà l'entrada de cap vehicle amb 
motor d'explosió: 
2.1. seran construïdes totes les necessàries derivacions de carretera; 
2.2.  només s'hi admetran taxis elèctrics. Avui dia (era l'any 80 quan ho 

deia l'Agustí, avui dia encara més) i sense esperar nous progressos i 
invents, ja és pot construir, de manera corrent, el taxi elèctric 
com segueix: 

a) remolc amb els acumuladors: 
• llogats per les estacions de servei, 
• en el canvi de remolc, a més a més del lloguer, només és paga 

l'energia gastada, segons comptador 
• (canvi de remolc, màxim un minut). 

b)   cotxe-taxi pròpiament dit: 
• xassís amb quatre rodes i motors elèctrics independents-

sincronitzats, capaços d'arrossegar el remolc evidentment més pesat 
(amb la velocitat màxima de 70 km/h. Aquesta combinació remolc-
cotxe no ofereix cap perill) 

•  quatre places a més a més del taxista 
c) autonomia de 200 km. 
d) parades de taxis cada 500 m. en cada carrer, amb tots els serveis fixos i 

en el cotxe per a comunicació 
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e) no es permet la circulació de cap taxi en buit, ni la recollida del(s) 
viatger(s) fora de les parades de taxi, a excepció de casos especials 

f)   taxímetre amb màquina de facturació en duplicat per la factura-xec; 
aparells enregistradors de la tarja d'identitat i de la veu del client. (que 
això avui dia ja ho porten). 
(L'Agustí tenia mania a la combustió, a la gasolina. Amb això disminuiria la 
contaminació).  

V. MALALTIES VENÈRIES  
(això s'ho va copiar de Mussolini; ja deia ell que era un lladre d'idees) 

Aquest sector, malgrat ésser oblidat molt sovint per tota la gent que parlen 
de pol�lució, és probablement el més important, després de les mesures 
ecològiques anteriors, per a donar salut a les poblacions humanes. 

Calen hospitals especialitzats, en els que el malalt sigui immillorablement 
atès: en l'anonimat més total, si aquest és el seu desig, però amb obligació 
legal d'obeir al seu metge generalista, així que aquest, amb l'ajuda eventual de 
totes les especialitzacions mèdiques hagi diagnosticat una malaltia venèria. 
Tota desobediència documentada a l'ordre taxatiu del metge serà severament 
castigada per la Justícia. 

Cap d'aquests hospitals especialitzats en malalties venèries donarà l'alta a un 
malalt fins que aquest no estigui totalment i radicalment curat amb certesa 
humana- mèdica-actual de no-contagi. (Mussolini va crear un sistema 
d'atenció molt eficaç per tractar les malalties venèries). (L'Agustí deia que 
una persona amb una malaltia venèria sinó és molt responsable, és un 
terrorista).  
 
VI. ALTRES MALALTIES ALTAMENT INFECCIOSES  
(hospitals especialitzats; mateixes observacions generals que en el títol 
anterior)  

VII. SEGURETAT I POLICIA CÍVICA- RURAL 

En cada ètnia existirà una sola policia cívica-rural, que asseguri una plena 
seguretat de les persones, dels patrimonis privats i del patrimoni comunitari, 
en totes les zones poc poblades. 
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Aquesta policia tindrà un coneixement profund de la població sedentària i 
fluctuant de la seva àrea de vigilància: tots els elements estrangers, siguin 
eventuals siguin residents, seran per aquesta policia especialment vigilats, 
sense mai ni enlloc, emperò, molestats; cal insistir en que qualsevol persona 
només en el cas de flagrant delicte o/i per ordre escrit del jutge, pot ésser 
intervinguda per la policia.  

VIII. REPOBLACIÓ FORESTAL: feta amb el cap i no amb els peus, de 
cara a l'hidrovegetació per d'aquí 200 anys i no de cara a l'explotació de la 
fusta que té molt menys valor comunitari.  

IX RECICLATGE DE TOTES LES DEIXALLES 

2. seleccionats d'origen 
3.  per disciplina patriòtica de les famílies i dels nens (escoles) 
4.  per neteja habitual i corrent de totes les àrees de riquesa, bellesa i 

harmonia comunitària. (això només són apunts per fer el Decret-Llei)  
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DECRET LLEI 40 - GRATUÏTAT DE TOTS ELS 
SERVEIS PÚBLICS 

(aquí hi ha dos esborranys com a exposició de motius) 

Exposició de motius (1er esborrany):  

Una vegada destruïda l'actual tan escandalosa mercantilització de la "societat 
liberal", és a dir: d'aquesta part de la societat civilitzada que autoproclama, 
des de fa més de cinc mil anys, que la seva vocació és comunitàriament 
altruista i desinteressada al servei incondicional del poble. Una vegada 
descomercialitzades i desfuncionaritzades totes les lliures vocacions, 
associacions, ... institucions "liberals", a través dels sobresalaris socials-
financers individuals i col�lectius, a través dels caps de compres 
responsables, i a través de les lleis de passanties i d'incompatibilitats, cal ara 
tractar de la pràctica social dels serveis públics gratuïts. 

Exposició de motius (2n. esborrany): 

1. La finalitat, altament proclamada de la nostra revolució omni-
llibertària, és de fer desaparèixer el poder social per raó de diner, sense, 
per això, limitar la riquesa pecuniària dels més capacitats en la 
producció màxima i òptima de béns utilitaris, (això és molt important) ja 
que aquesta recompensa social a llurs esforços productius és, ara com 
ara i per simple sedimentació de costums durant molts mil�lenis la 
condició mateixa per a obtenir grans excedents mercantils-positius. 
(això va en contra de qui creu que és injust que un empresari guanyi més diners que 
un treballador, però l'Agustí també facilita amb les empreses autogestionades que 
els treballadors esdevinguin empresaris) 

2. Si un servei es diu "públic", és evident que ho és per a tot el poble. 
Perquè així sigui en l'estadi actual de la nostra multi-mil�lenària 
civilització, en la que existeixen manifestament classes socials 
diferenciades principalment per raó de diner, és més evident encara 
que cal que aquests serveis per a tot el poble siguin enterament gratuïts 
i d'igual qualitat per als pobres que per als rics. 

3. Tots els monopolis, tecnològicament necessaris per a donar un màxim 
i òptim servei al poble, independentment de que siguin, en llur origen, 
mercantils o liberals, passaran a ésser "institucions liberals de servei 
públic gratuït". 
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4. Totes "les institucions liberals de servei públic gratuït" prestaran llurs 
serveis als seus inscrits o al poble en general, 

2.1. sota la crítica enterament lliure dels seus beneficiaris legals; 
2.2. sota l'impuls: 

2.2.1. de les respectives autoritats "executives" 
2.2.2. de les respectives autoritats "legislatives" 

2.3 sota la sanció omni-documentària de la Justícia 
2.3. Comunitària, en els seus distints nivells territorials (barri, 

municipis, subcomarques, comarques, regions ... entera 
comunitat geopolítica) o/i professionals 

2.3.1. a iniciativa de qualsevol ciutadà o ciutadania; 
2.3.2. a iniciativa del respectiu "defensor del poble" en els diferents 

nivells territorials i/o professionals; 
2.3.3. a iniciativa dels fiscals dels diferents tribunals, en els seus 

diferents nivells territorials o/i professionals 
De tota evidència i sense que la llista següent pretengui 
exhaurir la futura realitat omnicomunitària-llibertària, entren 
en la categoria de vocacions i institucions liberals els serveis 
públics enterament gratuïts al servei dels inscrits en 
qualsevol: barri, municipi, subcomarca, comarca, regió, ..., 
entera comunitat geopolítica ... 

(Serveis públics: quins són?) 

TÍTOL I L'Estat de la comunitat geopolítica: cap dels seus serveis, 
sota cap pretext, ni a dins ni a fora de la comunitat, pot ésser imposat 
de qualsevol càrrega. (tot el que dóna l'estat ha de ser gratuït) 

TÍTOL II La Justícia Nacionalitzadora de l'entera comunitat 
geopolítica, en els seus diversos nivells territorials o/i professionals:  

1. Tots els seus serveis són enterament gratuïts i sense cap càrrega fora de 
sentència expressa. 

2. Tota demanda de col�laboració feta per qualsevol òrgan justicial a 
qualsevol ciutadà o ciutadania serà pagada a l'interessat en funció del 
temps, intensitat i professionalitat de la col�laboració demanada.  (no es 
pot expropiar res sense una compensació econòmica justa) 
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TÍTOL III Confederacions inter-ètniques: 

1. exteriors, en algun(s) dels seus membres, a la comunitat geopolítica: 
ídem 

2. interiors a la comunitat geopolítica: ídem 

TÍTOL IV Exèrcits:  

no solament tots els serveis prestats al poble, en els seus diferents nivells 
territorials o/i professionals, autònoms, són enterament gratuïts sinó que 
serà instantàniament pagat per la unitat militar interessada, qualsevol auxili 
material necessitat pel seu comès, de qualsevol particular o de qualsevol 
institució. 

TÍTOL V Policies 

1. Policia de seguretat en i per l'entera comunitat geopolítica: ídem que en 
el títol IV. 

2. Policies locals de Pau Cívica: independentment d'una legislació de 
caràcter mínim per a totes les autonomies territorials o/i professionals, 
llurs serveis, enterament gratuïts, seran regulats per les respectives 
autoritats "executives" i "legislatives". 

3.  Policies Justicials: 
3.1. Policies Judiciàries. 
3.2. Policia Penitenciària. 

Per a totes aquestes policies molt especialitzades al servei de cada tribunal o 
de l'entera comunitat geopolítica, és d'aplicació el títol II referent a gratuïtat 
dels serveis i pagament proporcionat de tota col�laboració demanada. 

 
TÍTOL VI Lliures associacions ciutadanes de tots tipus, classes i 
menes (compresos els lliures sindicats de professionals utilitaris): 

Perquè aquestes lliures associacions puguin prestar llurs serveis de manera 
enterament gratuïta als seus inscrits, cal precisar la següent legislaci6 mínima 
amb efectivitat en l'entera comunitat geopolítica: 
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1. tota persona individual, a partir dels 7 anys, té dret d'inscriure's a un 
màxim de 6 associacions lliures (aquest nombre de sis podrà ésser 
ampliat, en funció de la riquesa comunitària aconseguida) 

2. tota lliure associació tindrà dret, com a mínim, a un vocacional-liberal 
titular i a un auxiliar de l'anterior, per cada fracci6 de 500 inscrits. (les 
associacions, fundacions, esglésies, tenen dret a un tant, la comunitat els donarà un 
tant per afiliat que tinguin). 

TÍTOL VII. Gremis professionals-utilitaris i col�legis vocacionals-
liberals. 

TÍTOL VIII Autonomies ètniques locals i llurs administracions 
públiques. 

Art 1 En la present constitució es considera: 

1. com a ètnia bàsica-primària, la parella, amb els seus fills menors de 16 
anys i totes les persones majors de 16 anys que volen continuar vivint 
o viure en llur família. Una persona sola, amb o sense fills o altres 
persones dependents d'ella o habitant en el seu domicili, forma 
evidentment una "família" en aquest sentit ètnic-bàsic-primari. (tenen 
possibilitat d'independitzar-se) 

2. com a ètnia-bàsica-secundaria, el barri, el llogaret, poble o vila petit(a) 
sense barris...; 

3. com a ètnia-bàsica-terciària, el municipi; 
4. com a ètnia-bàsica-quaternària, la lliure confederació subcomarcal de 

municipis (subcomarques lliures). 

Art 2. A partir d'aquestes ètnies-bàsiques, totes les altres 
confederacions són ben entenedores: 

2.1.  lliures inter-municipis dins i fora de les subcomarques i comarques; 
2.2.  comarques; 
2.3.  lliures intercomarques; 
2.4.  lliures regions geo-tecno-dromo (viatge)-mercantils-culturals-

administratives; 
2.5.  lliures inter-regions; 
2.6.  vegueries o províncies dialectals;  
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2.7.  lliures inter-vegueries o inter-províncies; 
2.8.  ètnies amb llarga o naixent consciència històrica, tant  

lingüístiques com no-lingüístiques; 
2.9. lliures inter-ètnies: 

2.9.1. endo-comunitàries-polítiques; 
2.9.2. inter-comunitàries-polítiques; 

2.10. Ex-Estats confederats en progressivament  
         ampliables i adaptables comunitats geopolítiques   
         més grans, en funció de: 
     2.10. 1. el progrés geo-estratègic-material; 
     2.10.2. el progrés omni-humanista de les poblacions 
                 lliurement afectades;  
2.11. lliures confederacions internes d'ex-Estats 
2.12. lliures ecumenes i inter-ecumenes mundials, que 
         encara no són comunitats geopolítiques. (L'Agustí 
         contemplava la capacitat de confederar-se a tothom; 
         no hi ha límits).     
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DECRET LLEI - 46 - MEDICINA, EDUCACIÓ I 
INSTRUCCIÓ COMUNITÀRIA-PERMANENT 

Exposició de motius: 

L'acte conjunt més tendencialment espiritual-acumulatiu de l'home és:  

1. La transmissió de la vida i la seva conservació en el nen, l'adolescent, el 
jove, fins a l'edat adulta: si bé el joc de la parella n'és l'origen i 
salvaguarda primera, cap progrés real és possible sense l'ajuda d'una 
medicina total, no solament psico-somàtica, sinó sobretot capacitada 
per a preparar els màxims i òptims camins corporals-anímics cap a 
l'eclosió i el desenvolupament de l'esperit espontani, (si el psico-soma 
és saludable, l'esperit surt, es manifesta) expansiu, singular, conscient, 
lliure i responsable de cada persona vivent; 
(L'Agustí considerava que les persones són: psico-soma i esperit). 

2. La transmissió, constantment progressiva per l'esforç educatiu 
comunitari: 
2.1. d'una perconsciència ètica-transcendent per al progrés espiritual 

de l'entera societat de cada lliure ètnia, de cada lliure inter-ètnia i 
de cada lliure comunitat geopolítica; 

2.2. d'una consciència moral per a la vida pràctica del nivell espiritual 
de la qual, cada persona (individual-mortal, social-col�lectiva, 
ètnica-comunitària, ....) és enterament responsable; 

3. La transmissió de cognicions (instrucció permanent).  
 
Art 1. Medicina preventiva: (en totes les facetes de la persona: soma, 
psique, "esperit o noüs") 
 
La medicina preventiva té com a finalitat primera, la successió de les 
generacions humanes, la qual pot, sempre i arreu, ésser perfectible en cada 
un i tots els sentits de la persona. 
Només al metge generalista li és possible un coneixement profund de cada 
persona individual en les successives generacions dintre d'una línia materna, 
en comunió més o menys harmoniosa amb la línia paterna. I això, amb les 
condicions següents 
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1. una gran llibertat d'esperit per part del metge generalista: aquesta 
només li pot ésser donada per una situació social independent, 
conforme a la seva vocació, dignitat i capacitat d'aprendre, no solament 
les "coses" del seu ofici, sinó la realitat viva de les persones, totes elles 
tan singulars i de capacitats tan diferents; 

2. un nombre molt limitat de "famílies" a protegir en tots els aspectes de 
la vida individual, de la solidaritat familial i de la convivència social;(no 
pot ser que els metges de la Seguretat Social tinguin la quantitat de 
malalts que tenen assignada, ja que no està a l'abast d'una persona 
poder tractar-los) 

3. elecció lliure del metge familial-generalista per cada família o cada 
persona major de 16 anys. És evident que el metge generalista 
lliurement escollit per una família o una persona major de 16 anys, té el 
perfecte dret de refusar aquesta elecció; (a cap metge se'l pot obligar a tenir 
més pacients dels què ell es considera capaç de tractar) 

4.  la lliure disponibilitat immediata dels diagnòstics, consells, pronòstics i 
tractaments que li poden aportar col�legues especialistes o generalistes, 
la col�laboració dels quals li sigui imprescindible, necessària o 
simplement útil. 

5. la lliure disponibilitat immediata també de: 
5.1.  tants auxiliars de la medicina preventiva com en necessiti en 

cada cas concret: infermers(es); assistents(es) socials; 
assistents(es) a domicili; puericultors(es) en les guarderies 
normals, especialitzades o a domicili, etc. 

5.2. tants centres hospitalaris com siguin necessaris en cada cas 
concret. (fins aquí és Medicina preventiva) 

Art 2. Medicina curativa: 

1. El responsable primer de l'ajut a la salut de cada persona individual és 
el metge generalista de cada família, el qual no pot oblidar la medicina 
curativa. 

2. Tot el conjunt de la medicina curativa ha d'estar doncs a la immediata 
disposició del metge generalista i treballar en tots els aspectes en plena 
col�laboració amb ell. 

3. Sempre que sigui possible, la medicina curativa és farà en el domicili 
familiar del malalt. (S`ha perdut la figura del metge de capçalera, el que anava 
al domicili del malalt). 
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4. Quan aquesta cura en el mateix domicili familiar del malalt, per 
qualsevol causa, no sigui possible, és recorrerà a l'hospitalització. 
4.1. Aquesta hospitalització és durà constantment a terme amb la 

plena col�laboració del metge familial-generalista; 
4.2. Aquesta hospitalització ha d'ésser la més concretament humana 

possible, respectant la dignitat del malalt i l'eventual atenció 
solidaria dels seus familiars; 

4.3. Tant per les raons anteriors, com per raons mèdiques evidents a 
tothom i encara més als metges i a tots els auxiliars de la 
medicina, tots els hospitals han d'ésser: 

4.3.1. petits (un màxim de 60 llits), però comptant amb tots els 
mitjans de persones i de medis necessaris; 

4.3.2. prou nombrosos en cada república demogràfica, perquè el 
malalt no se senti massa lluny de casa seva; 

4.3.3. tan especialitzats com sigui possible en funció de la riquesa 
comunitària; 

4.3.4. cal entendre bé que un hospital "curatiu-especialitzat" no és 
una casa de convalescència ni de geriatria. Calen doncs 
institucions especialitzades a aquests efectes, tal com ho 
hem indicat per a les malalties venèries i altres altament 
infeccioses i ho indicarem en la qüestió dels lliures 
avortaments.  

Art 3. Educació sanitària de la població: 

L'educació sanitària de la població és missió primordial del metge familial- 
generalista, però pràcticament hi han de col�laborar, amb constància, però 
buscant de no avorrir, tots els mitjans de: 

1. escoles i esports; 
2. salubritat pública i privada; 
3.  higiene; 
4. veterinària; 
5.  medicina curativa i hospitalària 
6.  assistència i ajuda social; 
7. farmàcia; 
8. ... ecologia.  
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Art 4. Assistència social: 

Fins que la riquesa comunitària no permeti de reduir a nivell òptim el 
nombre de famílies assignat a cada metge generalista, en cada nucli de 
població, és indispensable d'organitzar, de cara a una plena col�laboració 
amb cada metge familial-generalista responsable, una assistència social eficaç 
per a mares de família, malalts i vells, sempre que sigui possible en el propi 
domicili particular. 

Aquesta assistència social ha d'ésser pràctica i eficient, aportant una ajuda 
real a les persones més necessitades a judici del metge familial-generalista, en 
col�laboració amb tots els seus col�legues dintre cada nucli de població, per a 
evitar al màxim situacions de privilegi en detriment dels més marginats. Això 
no obstant, cal re-programar constantment aquesta assistència social, en 
funció, manifesta a tothom, de la riquesa comunitària.  

Art 5. Medicina escolar;  

1. Cal entendre bé el significat de la paraula molt general escola: es tracta 
d'educar i d'instruir totes les persones necessitades d'ajuda social, en 
totes les potencialitats de cada persona i de cada nucli escolar (classes, 
edat, etc.,). La medicina escolar s'ocuparà, de tota evidència, 
preferentment de la salut total de cada persona individual i de cada 
nucli de població dintre de cada establiment escolar; 

2. Malgrat la seva assimilació a establiments hospitalaris, cal doncs 
incloure aquí les: 

1. prematernitats, on seran degudament ateses, vigilades, curades, 
educades, instruïdes ... totes les possibles futures mares amb la simple 
presentació de la sol�licitud de llur metge familial-generalista;  

2. escoles de mares i les maternitats; 
3. les guarderies i jardins d'infants a càrrec de metges, infermers(eres) i 

assistents(es)-puericultors(es). 

3. La llista d'altres establiments escolars comprèn des de les escoles 
infantils fins els més alts centres d'estudi. 

4. Cada un d'aquests establiments, ha de comptar amb el quadre mèdic 
suficient (metges, assistents, infermers, etc.) per a poder seguir 
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estadísticament llur població variable d'any en any, sinó de mes en mes o 
períodes més curts: és evident que aquests quadres mèdics només tenen 
una missió molt especialitzada al servei, no sols de llur població 
especifica-conjunta, sinó primordialment del metge generalista-familial 
de cada persona individual inscrita en cada establiment.  

Art 6. Medicina d'empresa: 

1. En el lliure mercat que es propugna, les empreses utilitàries, tenen per 
sola missió social la màxima i òptima producció de valors precio-
mercantils; 

2. De cara a aquesta missió primordial, i gairebé bé única, cal, dintre cada 
empresa, organitzar la medicina a favor de tots els productors perquè 
puguin atendre al màxim i de manera òptima l'eficiència real de llur 
col�laboració; 

3.  Es evident, aquí també, que el quadre mèdic de cada empresa ha de 
treballar en harmonia amb el metge generalista-familial de cada 
col�laborador; 

4. Els metges d'empresa vetllaran, en cada subgremi i gremi, perquè 
s'estableixin les bases mínimes de protecció efectiva de la salut de tots 
els components del gremi i subgremi: en aquest aspecte, col�laboraran, 
al màxim i de manera òptima, amb els quadres mèdics sindicals.  

Art 7. Medicina sindical: 

1. Els sindicats són de lliure creació i elecció pels propis professionals 
utilitaris, en cada jurisdicció, autonomia i república local, amb llibertat 
total de confederació als nivells que interessi; 

2. cada sindicat en proporció del nombre dels seus lliures inscrits, podrà 
disposar d'un quadre mèdic suficient per atendre la salut individual i 
col�lectiva de tota la població sindical, en funció de les seves 
aspiracions i directives pròpies.  

Art 8. Medicina col�legial: 

1. Tots els professionals d'una mateixa vocació i especialització liberal 
seran inscrits d'ofici en llur col�legi específic dintre de cada jurisdicció, 
autonomia i república local, essent obligada llur indefinida 
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confederació fins els més alts nivells de la comunitat geopolítica. Són 
enterament lliures altres confederacions col�legials i inter-col�legials bé 
a l'interior bé a l'exterior de la comunitat geopolítica. 

2.  Cada col�legi, proporcionalment als seus inscrits, podrà disposar d'un 
quadre mèdic suficient per atendre la salut individual i col�lectiva de 
tota la població col�legiada.  

Art 9. Medicina al servei de qualsevol lliure associació: 

Les lliures associacions de ciutadans en funció de qualsevol afinitat, 
inclinacions i afeccions, podran disposar, cada una d'elles o en lliure 
confederació local, d'un quadre mèdic suficient per atendre la salut individual 
i col�lectiva de tota la població lliurement associada.  
 
UNIVERSITATS 
 
Les universitats han d'ésser lliures i llurs professors encara més, per no parlar 
de la lliure vocació de cada estudiant. 

L'axioma "títol universitari igual a ocupació social de rang superior" (això 
molta gent s'ho creu) no s'adiu gens ni mica amb una societat llibertària que ha 
de buscar com solucionar en la pràctica la tan absurda, però tan antiga, 
"jerarquia" de les classes i castes socials. (abans, anar a la Universitat, era com 
pujar de classe social)  

Una universitat principalment expedidora de títols com a garantia de treball i 
classe social superior imposa uns plans d'estudis uniformes i obsolets que no 
s'adapten a les necessitats reals dels estudiants i de la societat. 

El títol universitari no té res a veure amb l'obtenció d'una feina adequada i, la 
llicenciatura universitària, només indica una capacitat potencial que cal 
demostrar en una passantia i durant tota la vida activa del professional. 
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DECRET LLEI 50 - DEFENSA NACIONAL I 
SEGURETAT INTERIOR 
 
Exposició de motius: Cal no tenir por d'obrir els ulls del poble sobre el 
problema permanent: 

1. de la violència, sobretot de l'organitzada; 
2. de la força bruta insolentment segura de la seva victòria immediata; 
3. dels poders militaristes i imperialistes, tant propis com estranys, sota la 

fèrula del diner anònim i de la plutarquia indígena i mundial; 
4.  de la tirania o confusió estatista de l'Estat i de la Justícia;(que és el que 

hi ha ara)  
5. de la tantes vegades subtil i verinosa "burrocràcia" omniscient, 

omnipresent, omnipotent; (que és el que hi ha ara)  
6. del despotisme omniterrorista, sobretot per part de la "burrocràcia" 

estatista i dels sistemes policíacs que aquella genera.  

La pau no consisteix en lliurar-se, peus i mans auto-lligats per ideologies i 
afectivologies pacifistes, a aquests enemics de l'home lliure i del ciutadà 
responsable.  

Cal defensar la pau amb el coratge però sobretot amb intel�ligència: els 
pobles prefereixen l'esclavitud al suïcidi i al genocidi. I en això tenen raó. 
Cap militar digne d'aquest nom, continuarà una guerra tècnicament i 
moralment perduda: preferirà sacrificar-se ell personalment; de la seva 
tècnica defectuosa i de la baixa moral dels seus exèrcits, ell sap que la culpa 
és exclusivament seva, per no haver sabut inter-comunicar-se, inter-fondre's 
amb el poble. 
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La pau interna i externa d'una comunitat geopolítica es defensa amb uns 
exèrcits i unes policies intel�ligentment capaços d'inspirar respecte als 
violents, als partidaris de la força bruta. (L´Agustí creia en l'esperit militar noble. 
No tots el militars són uns fatxes. Quan li deien que el militar és un assassí contingut, ell 
deia que no sempre. Deia hi ha hagut militars nobles. Distingia entre militars i 
militaristes).Per això cal:  

Art 1. Tècnica  
Art 2. Comandament; 
Art 3. Armament 
...  
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DECRET LLEI 51 - ORGANITZACIÓ SOCIAL I 
UNIFICACIÓ TÈCNICA DE LES FORCES ARMADES 

Art. 1 Les forces armades del nostre Estat s'organitzen com segueix:  

2. Exèrcits: 
2.1. Exèrcit professional de Defensa Comunitària a les ordres 

directes del Cap d'Estat. 
2.1.1. Exèrcits de fronteres; 
2.1.2. Exèrcits de reserves estratègiques. 

 
1.2. Exèrcits cívics-ètnics i inter-ètnics. (L'Agustí tenia molt 
      clar que l'exèrcit només ha de servir per defensar-se del 
      exterior) 

2. Policies: 
2.1. Policia de Seguretat de l'Estat (a les ordres directes del Cap de l'Estat;) 

No es pot ser policia si no s'ha passat per l'exèrcit 
2.2. Policies de Pau Cívica de:  

2.2.1. Barris; 
2.2.2. Municipis; 
2.2.3. Subcomarques; 
2.2.4. Comarques; 
2.2.5. Regions; 
2.2.6. Vegueries o "comunitats dialectals-culturals"; 
2.2.7. Ètnies; 
2.2.8. Inter-ètnies; 
2.2.9. Ex-Estats multi-confederats en una nova exo-uni-federació 

més 
apta a les noves exigències geo-tecno-dromo-estratègiques. 

    2.3. Policies Justicials o sigui al servei de la Justícia 
         2.3.1. Policia Judiciària a les ordres dels jutges d'instrucció 
                   activa; 
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         2.3.2 Policia Judicial a les ordres dels tribunals constituïts 
         2.3.3 Policia Penitenciària. (molt diferent a les d'ara) 

Art. 2 Totes les forces armades anteriors seran unificades en tots els sentits 
(aspectes) tècnics, menys en llur comandament directe per una autoritat civil 
(Cap d'Estat, Batlles de barris o municipis, consells subcomarcals o 
comarcals, autoritats regionals, consells de vegueries o "comunitats 
dialectals-culturals", Presidents d'autonomies ètniques o inter-ètniques, 
Presidents de confederacions ex-estatals). L'Agustí deia: no accepteu mai que 
un militar comandi l'exèrcit. Sempre hi ha d'haver un civil (el Cap de l'Estat) 
al capdamunt de l'exèrcit. 

2.1. Ningú podrà ingressar en qualsevol Exèrcit de Reserva 
Estratègica o cos de Policia, sense haver servit 12 anys en 
l'Exèrcit de Fronteres; 

2.2. Al cap d'aquests 12 anys de servei en l'Exèrcit professional de 
Fronteres, podrà escollir entre: 

2.2.1. l'Exèrcit professional de Reserves Estratègiques; 
2.2.2. els Exèrcits cívics-ètnics i inter-ètnics, 
2.2.3. la Policia de Seguretat de l'Estat. La seva demanda d'ingrés 

podrà ésser acceptada o refusada, amb les motivacions 
conseqüents, pels seus superiors. 

2.3. Després d'haver servit 10 anys en l'Exèrcit professional de 
Reserves Estratègiques, tot soldat professional, sigui quina sigui 
la seva graduació podrà demanar l'ingrés o bé en un Exèrcit 
Cívic-Ètnic o Inter-ètnic o bé en  
la Policia de Seguretat de l'Estat. La seva demanda d'ingrés podrà 
ésser acceptada o refusada, amb les motivacions conseqüents, 
pels seus superiors. 

2.4. Després d'haver servit 10 anys en un Exèrcit Cívic-Ètnic o Inter-
ètnic, tot soldat professional, sigui quina sigui la seva graduació 
podrà demanar l'ingrés o bé en un altre Exèrcit Cívic-Ètnic o 
Inter-ètnic o bé en la Policia de Seguretat de l'Estat. La seva 
demanda d'ingrés podrà ésser acceptada o refusada, amb les 
motivacions conseqüents, pels seus superiors. 

2.5. Després d'haver servit 10 anys en la Policia de Seguretat de 
l'Estat,tot policia professional podrà demanar l'ingrés en una de 
les següents Policies: 
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2.5.1. Policies de Pau Cívica 
2.5.2. Policies Justicials.La seva demanda d'ingrés podrà ésser 

acceptada o refusada, amb les motivacions conseqüents, 
pels seus superiors. 

3. De les escoles especialitzades per Exèrcits i Policies (de com es formen) 
3.1. Després de tres anys de servei actiu en l'Exèrcit de Fronteres 

(terra, mar, aire, intendència, armament, serveis diversos), tot 
professional militar de fronteres ingressarà en una escola 
especialitzada de la seva arma en la qual els estudis duraran un 
mínim de tres anys. 
Al sortir-ne amb la graduació que li correspongui, ingressarà 
de nou en un cos actiu de l'Exèrcit de Fronteres, en el qual, si 
no fa ús de les facultats conferides en el sub-article 2.2., podrà 
servir fins els 45 anys, passant seguidament a plena jubilació i 
disponibilitat militar en la re- serva de la seva unitat. 

3.2. Quan un militar professional de fronteres, ingressi en l'Exercit 
professional de Reserves Estratègiques, ho farà en una escola 
especialitzada de la seva arma, en la qual els estudis duraran un 
mínim de tres anys. Al sortir-ne amb la graduació que li 
correspongui, ingressarà en un cosactiu de l'Exèrcit de 
Reserves Estratègiques, en el qual, si no fa ús de les facultats 
conferides en el sub-article 

3.3.  podrà servir fins els 55 anys, passant seguidament a plena 
jubilació i disponibilitat militar en la reserva de la seva unitat. 

3.4. Quan un militar professional o cívic-ètnic ingressi en la Policia 
de Seguretat de l'Estat, ho farà en l'escola especialitzada, en la 
qual els estudis duraran un mínim de tres anys. Al sortir-ne 
amb la graduació que li correspongui servirà en la Policia de 
Seguretat de l'Estat amb la funció que se li assigni, fins als 55 
anys passant seguidament a plena jubilació i disponibilitat 
Policial de l'Estat. 

3.5.  Quan un militar professional ingressi en un Exèrcit Cívic 
Ètnic o Inter- ètnic, ho farà en una escola especialitzada de dit 
exèrcit i en l'arma escollida; els estudis duraran un mínim de 
tres anys. (Tots han de passar per escoles especialitzades). Al sortir-
ne, amb la graduació que li correspongui, servirà en l'Exèrcit 
Cívic amb la funció que se li assigni fins als 65 anys, passant 
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seguidament a plena jubilació-disponibilitat militar-cívica de la 
seva unitat. 

3.6. Quan un policia de Seguretat de l'Estat ingressi en una Policia 
Cívica o Justicial, ho farà en una escola especialitzada on els 
estudis duraran un mínim de tres anys; les pràctiques de 
passantia, un mínim de 2 anys més; amb un any final d'escola 
per a la plena preparació cívica o justicial. Passarà aleshores a 
la Policia Cívica o Justicial de la seva especialització, en la qual 
podrà servir, amb les funcions que se li vagin assignant fins els 
70 anys, passant seguidament a plena jubilació-disponibilitat 
Policial-Cívica o Justicial. 

Art. 4 Armament i uniforme individual, 

4.1. Exèrcits professionals: tots els professionals militars només 
tindran un uniforme i armament individual de campanya i guerra. 
No podran portar ni l'un ni l'altre fora dels terrenys d'estricte 
jurisdicció militar, sota pena de sancions gravíssimes per a ells i 
pels seus superiors directes. 

4.2. Exèrcits cívics: igual disciplina en quant a uniforme i armament 
serà observada pels militars cívics. 

4.3. Policia de Seguretat de l'Estat: fora dels recintes i terrenys de llur 
jurisdicció els professionals de la Policia de la Seguretat de l'Estat 
només portaran l'uniforme o/i l'armament per a cada servei 
prescrit sota el comandament directe d'un oficial, el qual obeirà a 
un ordre de servei ben precís, firmat per un superior directament 
i plenament responsable davant del Cap d'Estat. (No pot ser que un 
policia surti al carrer amb armes sense l'expressa ordre del seu superior i 
omés per a unes operacions que ho justifiquen). 

4.4. Totes les Policies de Pau Cívica i de Justícia Comunitària només 
portaran l'uniforme de servei, quan en rebin l'ordre de llur 
superior directe i responsable, però, sempre i arreu, normalment, 
serviran a llurs conciutadans o a la Justícia, sense cap arma. 
Només portaran armes per serveis especials molt precisats, 
sotales ordres directes d'un oficial, el qual n'haurà rebut l'ordre 
per escrit d'unsuperior Civil o Justicial directament i plenament 
responsable, sense que aquesta responsabilitat del seu superior 
civil eximeixi l'oficial responsable de qualsevol extralimitació.  
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Art. 5 De les Policies de Pau Cívica 

5.1. Les Policies de Pau Cívica estaran sota les ordres directes: 
5.1.1. les unitats territorials de barri, de l'alcalde de barri; 
5.1.2. les unitats municipals, del batlle del municipi; 
5.1.3. les unitats sub-comarcals, del President del Consell 

Subcomarcal; 
5.1.4. les unitats comarcals, del President del Consell Comarcal; 
5.1.5. les unitats regionals, del President del Consell Regional; 
5.1.6. les unitats veguerials, del President del Consell Veguerial; 
5.1.7. les unitats d'una Ètnia, del President de la respectiva 

autonomia Ètnica; 
5.1.8. les unitats d'una inter-ètnia, del President de la respectiva 

lliure confederació inter-ètnica; 
5.1.9. les unitats d'un ex-Estat, del President de la lliure 

confederació ex-Estatal. 
5.2. Cap Policia de Pau Cívica, de grau territorial superior, podrà 

actuar en la jurisdicció autònoma-confederada de rang inferior: 
5.2.1. sense que hagi intervingut la crida per escrit del responsable 

de l'autonomia primària al responsable de l'autonomia 
confederada superior, (no es pot envair un país si el de dins no t'ho ha 
demanat) 

5.2.2. sense que el seu propi comandant directe li hagi donat per 
escrit l'ordrecorresponent. 

Art. 6è De les Policies Justicials 

La mateixa regla de responsabilitat directe i responsable de cada unitat 
policial- justicial serà seguida per la Justícia Comunitària en quant els jutges 
d'instrucció, els presidents de tribunal o els jutges penitenciaris. 

Art. 7è La Policia de Seguretat de l'Estat només podrà actuar per 
ordre directe del Cap de l'Estat: 

7.1.  sigui, a demanda expressa de l'autoritat cívica-autònoma o, 
justicial- territorial que es consideri desbordada per uns 
esdeveniments qualssevol; 
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7.2. sigui per iniciativa personal del Cap de l'Estat, 
constitucionalment responsable, si considera que una qualsevol 
autoritat cívica no compleix les obligacions executives que li 
tenen reservades la Constitució i les lleis que fan referència a 
autonomies ètniques i inter-ètniques. 

Art. 8è En temps de pau, cap unitat dels exercits professionals o/i 
cívics-ètnics i inter-ètnics pot actuar orgànicament fora dels terrenys 
de campanya. Les úniques excepcions seran: 

8.1. en el cas dels exèrcits professionals, per ordre directa del Cap de 
l'Estat, constitucionalment responsable de les lleis confederatives 
pactades en cada ètnia o inter-ètnia, 

8.2. en el cas dels exèrcits cívics-ètnics o inter-ètnics, a les ordres 
directes a la vegada del Cap de l'Estat i del President de 
l'Autonomia i República ètnica o inter-ètnica; o d'aquest últim 
solament, per delegació expressa del Cap de l'Estat. 

Art. 9è Cada unitat orgànica dels Exèrcits Professional-Comunitari i Cívics-
Ètnics i Inter-ètnics, sota el comandament del seu oficial superior, 
personalment i plenament responsable davant el Cap de l'Estat, s'exercitarà 
normalment dintre els terrenys de la seva jurisdicció, com segueix: 

9.1. una setmana de preparació de maniobres, 
9.2. una setmana de maniobres, 
9.3. una setmana de crítica de maniobres, a tots els nivells de la unitat 

sota la direcció d'un oficial directament responsable davant del 
seu comandant en cap, 

9.4. una setmana de vacances. I tornar a començar. 
(així estaran plenament ocupats tot l'any). 

Art. 10 Les unitats de servei asseguraran la regularitat d'exercici, maniobres i 
marxa de les unitats actives. 

Art. 11 Cada unitat de la Policia de Seguretat, de tota evidència més petita 
que les unitats de l'Exèrcit Professional-Comunitari, 
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11.1. s'exercitarà segons el mateix esquema (art 9) en els terrenys de 
la seva jurisdicció 

11.2. o actuarà fora d'ells sota les ordres directes del Cap de l'Estat, 
monàrquicament responsable. 

Art. 12 En cas de proclamació de l'Estat de pre-guerra tots els exèrcits 
passaran a les ordres directes i personals del Cap de l'Estat, amb l'única 
restricció de que no podrà utilitzar els exèrcits cívics-ètnics i inter-ètnics fora 
dels territoris autònoms respectius, a menys d'oferiment, total o parcial 
segons constitució i pacte de lliure confederació, del respectiu President de 
cada Autonomia i República ètnica o inter-ètnica. 

Art. 13 En cas de guerra, el Cap de l'Estat esdevé l'únic responsable de la 
conducta de les operacions militars i totes les forces armades, menys les 
justicials, li deuen obediència total: ningú es pot oposar a aquesta omni-
solidaritat comunitària en el perill de la guerra declarada. 

Art. 14 Els exèrcits cívics-ètnics i interètnics tenen com a principal missió la 
defensa del seu propi territori autònom i en cas d'invasió, la defensa a 
ultrança de l'invasor (guerrilla). 

Art. 15 Fora del temps de guerra, no hi pot haver constitucionalment Justícia 
Militar com a cos organitzat propi, sinó que dependrà enterament de la 
Justícia Comunitària. 

Art. 16 Es farà una distinció molt neta entre Justícia Militar i les penes 
disciplinàries previstes en el codi militar a judici de cada superior respecte als 
seus inferiors. L'Agustí només contemplava la pena de mort en el cas de que un 
comandament del exèrcit mobilitzes tropes armades sense permís del Cap d'Estat. Desprès 
d'un judici sumaríssim. 
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DECRET LLEI 52 - PROHIBICIÓ DE TOT UNIFORME 
FORA DELS TERRENYS MILITARS I DE LES 
MISSIONS POLICÍAQUES 

Exposició de motius: 

L’execució immediata de l'anterior DLL encomanada a un cos militar 
existent, en honor a la seva llarga tradició de fidelitat, lleialtat i disciplina, 
malgrat els atacs rebuts, directes o dissimulats, perpetrats pels règims 
anteriors, permet de decretar a continuació el desarmament total de tots els 
ciutadans i de totes les ciutadanies. 

La nostra auto-política de no-violència activa ens porta constitucionalment:  

1. a limitar l'ús de la força coercitiva al monopoli legal de l'Estat i la 
Justícia: 

2. a fer-ne portar doncs la responsabilitat personal, respectivament: 
2.1. al Cap de l'Estat i els Presidents de les Autonomies locals, als 

quals el Cap de l'Estat n'hagi fet delegació constitucionalment 
expressa; 

2.2. als jutges:  
2.2.1. d'instrucció activa; 
2.2.2. de Tribunals constituïts per jutjar cada cas concret; 
2.2.3. encarregats dels diferents sistemes penitenciaris, de cada 

condemnat concret i de tots els condemnats pels anteriors 
Tribunals. 

3. a basar dit monopoli, respectivament Estatal i Justicial, de la força 
coercitiva, en la restricció (màxima i òptima, tecnològicament possible), 
de la violència incontrolada, a través del desarmament total de la 
població.  

En conseqüència, decretem constitucionalment:  

Art 1. Cap uniforme, fora del militar o del policial serà permès a qualsevol 
ciutadà o/i a qualsevol ciutadania, per cap motiu. (Va en contra no dels militars, 
si no de les bandes armades, skins... ja que darrere l'uniforme la gent pot tendir a fer el 
bèstia) 
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Art 2. El més petit intent d'uniformitzar qualsevol distintiu de tipus 
partidista violent, serà castigat, per una pena, a cada persona i a totes les 
persones en flagrant delicte, de cinc anys com a mínim d'incorporació a 
l'Excèrcit Professional - Comunitari. (Si volen ser violents que vagin a l'exèrcit) 

Art 3. Qualsevol inducció a la violència o/i el portar un uniforme qualsevol 
per part de persones no subjectes a estricta disciplina militar o policial, serà 
castigada amb 10 anys, aplicable a cada persona individual-delictiva i a totes 
les persones del conjunt. 

Per més legal que hagi estat llur constitució anterior, tota associació que hagi 
avalat, com a grup organitzat, l'anterior delicte d'uniformització pro-violenta, 
serà immediatament dissolta per sentència Judicial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECRET LLEI 53 - DESARMAMENT TOTAL DE LA 
POBLACIÓN 
 
Exposició de motius: 

La finalitat de la present constitució és també eradicar, del cos social, 
qualsevol violència. 
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És per això que les forces armades de la comunitat geopolítica (Exèrcits per 
la defensa exterior; Policies per a la interior) tenen constitucionalment, 
segons DLs anteriors, el monopoli de l'uniforme i de la força coercitiva: 

1. al servei de tots els ciutadans i de totes les ciutadanies; 
2. sota disciplina militar rígida; 
3. sota les ordres directes respectivament: 

3.1. del Cap de l'Estat, el qual només pot delegar constitucionalment 
la seva autoritat, monàrquicament responsable, precisament a un 
President Executiu endo-confederal (inter-ètnic, ètnic,.... inter-
comarcal, comarcal, inter-municipal, municipal o de barri) 

3.2. dels Jutges encarregats de cada cas criminal, delictiu,... o 
sentenciat. 

És doncs normal que tot acte documentat de violència, executat per un(s) 
ciutadà (ns) individual(s) o una(es) ciutadania(es), sigui sentenciat per una 
condemna a incorporació dels responsables a les forces armades 
monopolitzadores de la violència estrictament necessària a la convivència i 
pau ciutadana.  

Art 1. Tot acte de violència verbal no escrita, testimonialment i 
contradictòriament documentada, serà castigat per una condemna, de fins a 
tres anys, d'incorporació a l'Exèrcit Professional- Comunitari o a un Exèrcit 
Cívic, segons gravetat de l'acte i qualificació del Jutge.  

Art 2. Tot acte de violència per escrit, documentat pel mateix text 
incriminat, serà castigat per una condemna de fins a sis anys, d'incorporació 
a l'Exèrcit Professional-Comunitari.  

Art 3. Tot acte de violència física, amb danys lleugers a altra(es) persona(es) 
serà castigat per una condemna de fins a nou anys d'incorporació a l'Exèrcit 
Professional-Comunitari. 

Si ha estat necessari establir documentària- contradictòriament l'acusació 
contra el responsable, sense acusació espontània d'aquest últim davant del 
jutge; serà castigat per una condemna de fins a 12 anys d'incorporació a 
l'Exèrcit Professional-Comunitari.  
(aquest és molt interessant) 
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Art 4. Portar, fora del domicili privat o del recinte professional, qualsevol 
instrument contundent que pugui servir i ésser qualificat "d'arma blanca" o 
"d'arma de cop (percussió)", serà castigat per una condemna de fins a 12 
anys a l'Exèrcit Professional-Comunitari.  

Art 5. Servir-se contra una(es) altra(es) persona(es) de qualsevol instrument 
contundent que pugui servir i ésser qualificat "d'arma blanca" o/i "d'arma de 
percussió":  

5.1.  sense ferides greus, serà castigat fins a 15 anys a l'Exèrcit 
Professional-Comunitari; 

5.2. amb ferides de consideració fins a 20 anys d'incorporació a 
l'Exèrcit Professional-Comunitari.  

Art 6. De les armes de foc: 

6.1. Està radicalment prohibit per la llei, guardar en el propi domicili 
o portar sobre un mateix qualsevol arma de foc: la infracció a 
aquesta llei serà castigada, en tots els casos, per una condemna, 
de fins a 15 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professional- 
Comunitari; 
6.2 Armes de caça, de tir(esport), de defensa, ... podran, a nom 
de cada propietari, ésser guardades en el quarter comarcal de la 
Policia de Seguretat: portar-les o utilitzar-les només serà permès 
amb l'autorització escrita en document fefaent pel Cap de la 
Policia de Seguretat responsable: 

6.1.1. si és possible, en grup manat per un oficial; 
6.1.2. en tots els casos, a l'interior d'un espai local ben delimitat 

(municipi o comarca) i per un temps molt curt, àdhuc en 
terreny completament despoblat (en aquest últim cas, una 
setmana o pocs dies més); 
Tota infracció al present subarticle 

6.1.3. serà castigada: 
(a. en el cas del Cap de Policia responsable, 10 anys 
     de presó militar;  
(b. en el cas de qualsevol ciutadà, fins a 20 anys  
     d'incorporació a l'Exèrcit Professional- Comunitari. 

6.1.4. Tot crim o delicte comès amb arma(es) de foc: 
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6.1.5. si no hi ha hagut víctimes, serà castigat per una condemna de 
fins a 25 anys d'incorporació a l'Exèrcit Professiorial�-
Comunitari; 

6.1.6. si hi ha hagut ferit(s), serà castigat per un mínim de 30 anys 
d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari; 

6.1.7. si hi ha hagut mort(s), serà castigat per un mínim de 40 anys 
d'incorporació a l'Exèrcit Professional-Comunitari.  
(aquest és sobre la pena de mort) 

Art 7. Tot militar o Policia de Seguretat trobat armat, sense permís del seu 
superior directe, fora de terrenys militars, serà castigat, en temps de pau; 

7.1. si no és oficial, a 20 anys de presó militar; 
7.2. si és oficial, a 40 anys de presó militar; 
7.3. llur superior d'unitat en serà responsable, per no haver exercit 

l'autoritat i vigilància necessàries. 
7.4. Qualsevol comandament militar que mogui personal militar i /o 

armament fora dels recintes d'entrenament i instrucció, sense 
permís escrit del Cap de l'Estat, o del Jutge a qui correspongui 
serà condemnat a mort. (L'única excepció que fa l'Agustí per tal 
d'evitar cops d'Estat)  

Art 8. Cap Policia de Pau Cívica pot portar armes de foc o/i servir-se'n 
sense el permís del seu superior directe d'unitat, el qual és enterament 
responsable, en cada cas concret, davant del Cap de l'Estat.  
 
Art 9. La Justícia Comunitària, radicalment independent de l'Estat dintre la 
comunitat geopolítica, dictarà ordenances semblants per tot el que es refereix 
a eventual armament i utilització del mateix, en casos concrets en què siguin 
necessaris. (armes cap ni una al carrer, a casa només les d'esports que estaran 
controlades per la Policia local)  
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DECRET LLEI 54 - SUPRESSIÓ INSTRUMENTAL DE 
TOTS ELS CRIMS, DELICTES I FALTES PER DINER 

Exposició de motius (1r. esborrany):  

La finalitat normal d'una societat realment auto-moralitzant és d'anar posant 
constantment les "coses" tan clares que les mentides, la hipocresia, 
l'ocultació, etc. siguin instrumentalment impossibles.  
 
Aquesta finalitat, no negada fins ara, no ha pogut ésser portada a la pràctica, 
ja que la moneda ANÒNIMA, SENSE LLIGAM PRECÍS I 
AUT0PR0CLAMAT AMB LES PERSONES RESPONSABLES de cada 
moviment de diner, permetia tots els moviments en buit tantes vegades i en 
tanta quantia com convenia als poderosos, als criminals i als delinqüents. 

En el sistema monetari vigent segons DL-05, el diner comptable ("factura-
xec") no pot circular en buit: tot moviment elemental de diner abstracte és, a 
més a més d'AUTO- PERSONALITZANT I AUTOx 
RESPONSABILITZANT, exactament paral�lel i en sentit contrari DEL 
MOVIMENT CONCRET DE CONCRETES MERCADERIES LEGALS 
(és a dir: exclusivament les que seran inscrites i s'aniran inscrivint en l'aranzel 
mercantil de la comunitat geopolítica i de cada tractat inter-estatal de 
comerç). 
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No hi ha doncs possibilitat de CAP CRIM, CAP DELICTE 0 CAP FALTA 
TRADICIONALS per mitjà de diner ANÒNIM, IMPERSONAL, AUTO-
IRRESPONSABILITZANT. 

Malgrat tot, ni legislador ni jutges, poden ésser tan ingenus de creure que el 
problema ja està definitivament resolt. 

El canvi radical en el sentit moral de la nostra multi-mil�lenària civilització 
no pot implicar, - per definició de la mateixa intel�ligència i llibertat més 
pregones de l'home,- una tal solució definitiva: la malícia és inherent a la 
naturalesa humana i en una visió conjunta i lúcida de la global evolució de la 
nostra espècie, no es pot negar que, potser en la mateixa proporció que la 
bondat, aquesta malícia és un camí de progrés per la comunitat, ja que 
imposa a l'autoritat legitima unes reaccions d'autodefensa què, si no cau en 
excessos tan arbitraris i irresponsables com els mateixos crims i delictes 
perseguits, augmenten la intel�ligència i la llibertat profundes i acumulades de 
tots els homes.  

Exposició de motius: (2n. esborrany) 

Tots els crims, delictes i faltes antisocials per raó de diner, exhaustivament 
descrits en tota la literatura mundial des de fa milers d'anys seran 
tecnològicament, és a dir instrumentalment impossibles en el nou sistema 
monetari AUTO-PERSONALITZANT I AUTO-
RESPONSABILITZADOR, SENSE CAP POSSIBILITAT REAL de 
circulació monetària en el buit. 

No cal creure, ingènuament, que la present constitució, amb la seva nova 
reglamentació monetària, doni una solució definitiva a la criminalitat i la 
delinqüència, més o menys connatural i inherent a tota la societat humana. 
Simplement s'ofereix, ara i aquí, la possibilitat tecnològica de passar d'una 
vella anti-civilització d'escassesa, crims, delictes i faltes anti-socials ben 
coneguts, a una nova auto-civilització d'abundància, llibertats concretes, 
harmonia i convivència auto-socials, fins ara desconeguda, en la qual caldrà 
que la sempre i arreu renaixent malícia humana trobi el temps i els mitjans 
per a inventar nous tipus de crims, delictes i faltes anti-socials.  
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No es pot dubtar que la malícia humana ho sabrà fer, tard o d'hora, però cal 
dir que, en una última consideració, aquesta capacitat humana d'inventar 
nous desigs i temptacions de mal contra el proïsme, és finalment un bé per a 
tota la humanitat, car qualsevol regressió en la moral d'una minoria 
comporta, sempre, arreu i en tot, un progrés ètic, un afinament de la 
consciència en la majoria de les persones. (aquí es veu l'esperit de l'Agustí. En un 
Estat de benestar la malícia seria minoritària) 

Art 1. Totes les penes, sentenciades segons els anteriors DLL, podran ésser 
complertes pel condemnat, segons lliure decisió i eventual decisió del jutge 
sentenciador: (el condemnat podrà triar:) 

1. bé en les forces armades de l'Estat (casos de violència armada) 
2.  o bé en exili interior (casos de delicte per raó de diner) (no és el 

mateix un delicte de violència que un delicte d'estafa) 
3.  o bé en exili exterior, si el condemnat és estranger;  
4. o bé en presó tradicional, segons el règim que mereixi la   

        seva conducta. 

Art 2. Jutges i militars, de comú acord, faran els possibles perquè el màxim 
de sentenciats per delictes o crims, sobretot en cas de no reincidència, 
puguin ésser recuperats socialment, gràcies a l'organització interna de la 
Justícia i de l'Exèrcit, sense cap atenuació de llur rígida i necessària disciplina.  

 


