
 
 

 

Rei Felip VI d' Espanya 

Duc de Brabante 

Carretera del Pardo 

28071 Madrid 

Espanya 

 

 

 

 

 

 

Sa Majestad, rei d'Espanya, duc de Brabant, 

 

 

El 14 d’octubre es va anunciar que el Tribunal Suprem espanyol havia imposat 
l’empresonament de fins a 13 anys a nou líders de la lluita catalana per la 
independència. 

Aquesta declaració, coneguda com  "el procés del segle”, ha causat molta indignació 
a tot el món. Molts mitjans no hispànics han respost amb sorpresa a la severitat de 
les sancions i hi ha dubtes sobre el contingut democràtic de la justícia a Espanya. 

Els esdeveniments actuals evoquen records de la sublevació de la República dels 
Set Països Baixos Units contra el seu predecessor i homònim Felip II Rei 
d’Espanya. La crida a la llibertat va ser aleshores reprimida amb mà de ferro. 
L’actitud conservadora i bàrbara, tal i com ho ha deixat clar el curs de la història, va 
conduir finalment a la independència dels Països Baixos. Malauradament, això 
també va conduir a la divisió del Ducat de Brabant; Una divisió que fins avui dia es 
pot sentir. 

Pacte des Cygnes, per tant, vol que vostè, com a Rei d’Espanya, però especialment 
com a Duc de Brabant, faci una sol·licitud per atorgar el perdó als condemnats en la 
lluita catalana per la independència. 

Amb la concessió de la sol·licitud d’agraïment, vostè, com a Rei d’Espanya, pot 
mostrar la seva misericòrdia i demostrar que està per damunt de les parts. Com a 
Duc de Brabant, també té una llarga tradició de connexió; Després de tot, el seu 
predecessor, el duc Joan II de Brabant, va establir els drets dels ciutadans, tant rics 



com pobres, a la Carta de Kortenberg. Amb la remissió dels càstigs, el diàleg 
s’avantposa a la repressió. Digne d’un rei. 

 

Amb el major dels respectes, 

 

 

Ronald A.G. Donders 

President 

Pacte dels Cignes, 
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