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Convidat pels castellers des de la plaça, el President Torra baixa del balcó 
de l’Ajuntament i se suma, a la pinya del 3de8 dels Castellers de Barcelona 
/ 24 setembre / Festa de la Mercè / Barcelona.

És evident que la repressió es-
panyola no para d’atacar tots 

els nivells de l’independentisme, 
tant l’organitzat com el mobilit-
zat i això ho fa utilitzant tots els 
aparells de l’Estat que fan la seva 
feina ben especialitzada. Tots 
conjurats per salvar la Unitat d’Es-
panya amb la idea de fons del “A 
por ellos” són capaços de rebentar 
les pròpies estructures democràti-
ques.

No només hi ha presos polítics i 
exiliats, sinó que també hi ha més 
d’un milers de persones implica-
des en processos judicials, molts 
d’ells com a conseqüència del re-
ferèndum de l’1 d’octubre.

Repressió i repressió, més barroe-
ra o més subtil però repressió.

Però a més, aquesta repressió 
acaba produint: por, autocensura i 
canvis de comportaments polítics 

la pròpia classe política indepen-
dentista. Les desavinences de la 
majoria independentista al Parla-
ment porta molt de tot això.

Però no només, perquè el que hi 
ha és un xoc frontal de diverses i 
diferents cultures polítiques dels 
partits independentistes. El que 
podríem anomenar TRENCADÍS 
PLURAL de l’independentisme.

Quan es parla de la CUP tothom 
s’atreveix a dir que són diferents 
dels altres independentistes or-
ganitzats. S’hi veu diferències 
d’organització, de participació 
dels seus, les seves dèries i fòbi-
es etc.,etc. Tothom s’hi atreveix 
a la seva caracterització, hi ha au-
tèntics “cupanolecs”, encara que 
s’equivoquin de dalt a baix. 

¿Però quina diferència hi ha entre 
ERC, Junts per Catalunya, PDeCat, 
Demòcrates de Catalunya, Junts 
per la República, la Crida Nacional 
per la República, Esquerres per la 
República i Grup d’Esquerres per 
la Crida? 

Perquè tot això existeix i actua di-
àriament, encara que a les tertú-
lies, a les columnes d’opinió i els 
gurus de la ràdio i de la televisió 
ho divideixin en dos: ERC I els Con-
vergents que van canviant de nom.

de l’independentisme de centre i 
d’esquerra que no és ERC. Quan 

d’ERC sap perfectament que diu i 
quan ve de l’espanyolisme, tant 
el democràtic com el reaccionari, 
per una banda és perquè no ente-
nen res o per l’altra, és per em-
merdar tot el moviment indepen-
dentista organitzat que no és ERC, 
en el “pujolisme” i el famós 3%.

Hi havia un acord entre ERC i Junts 
per Catalunya per crear un govern 
de coalició que tenia com a punts 
fonamentals restituir les instituci-
ons, revertir els estralls del 155, 
restituir a la Generalitat les dones 
i homes represaliats -començant 
pel President Puigdemont- i de-
fensar a tots nivells les persones a 
la presó, a l’exili o amb qualsevol 
imputació. Aquest govern tenia 
una majoria parlamentaria que li 
donava suport.

Des del plenari del Parlament de 
Catalunya, el primer celebrat des-
prés de l’estiu, sabem que l’inde-
pendentisme ha perdut la majoria 
per desavinences entre ERC i Junts 
per Catalunya en la restitució i de-
fensa dels drets dels diputats em-
presonats i a l’exili. 

Una increïble votació conjunta en-
tre ERC i el PSC a la Mesa del Par-
lament ha tombat el tenir vot els 
empresonats i exiliats de Junts per 
Catalunya. La conseqüència ja és 
de tots sabuda. És la perduda de 
diferents mocions que calia votar, 
per exemple les més simbòliques, 
com el reprovar al rei o seguir de-
manant l’exercir el dret a l’auto-
determinació.

Continua a la pàgina 5
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A la 
“Família independentista”: 

com ha repetit moltes 
vegades el President Torra, 

LA RESTITUCIÓ 
del President Puigdemont 

és una condició 
indispensable.
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Manifestació a Barcelona / 11 de setembre de 2018
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ERC amb l’activa participació 
del President del Parlament Tor-
rent, han aconseguit el que en 
realitat volien: liquidar parla-
mentàriament al President Puig-
demont.

Ja es pot maquillar com es vul-
gui, ja poden plorar llàgrimes 
de cocodril, ja poden dissimular 
i fer els “pastorets” de compa-
reixences conjuntes del Presi-
dent Torra i el Vicepresident 
Aragonès : la trencadissa real i 
mental de la majoria parlamen-
taria i la governamental és to-
tal. 

Ah! Diuen que només hi ha pro-
blemes entre ells al Parlament? 
Al Govern, no?

A part que és un govern amarat 
de “Santis Vilas” és a dir Con-
sellers que diuen que treballen 
per la independència i no ho 
fan; és un govern de compar-
timentacions partidistes i sec-
tàries i que digui el que digui 
el President Torra, no fan polí-
tiques implementades des de 
la transversalitat dels Depar-
taments, sinó que són més de-
partamentals que mai. Cadascú 
defensa la seva “torre de mar-

la col·locació dels “seus”. Les 
restitucions han anat per barris 
i s’han resolt sempre de forma 
sectària. A part de tot això, el 
Pla de Govern no entusiasme a 
ningú i menys a l’independen-
tisme militant. Ara només que-
darà com diuen un “govern de 
resistència”, però no de lluita-

dors, sinó de “resistència” de 
nàufrags.

Les ploraneres nostrades i els 
ploraners nostrats es trenquen 
les vestidures i els polítics difo-
nen un discurs des de victimista 

sí, aguantant dia rere dia els in-
sults de la manada del 155, el 
cinisme del Comuns i la incordi-
an moralitat nostrada de la CUP.

Però tranquils que estem millor 
que mai el món independentis-
ta. Des de quan teníem més de 
2 milions i mig de persones inde-
pendentistes de pedra picada?

Simplement el que cal és una 
enorme correcció de tàctica, 
d’estratègia, de mobilització i 
de formes organitzatives.

Hem de fer un viratge, pausada-
ment però radical, deixant als 
sectaris i màgics independentis-
tes en les seves dèries caduques 
de partit. Fins i tot alguns d’ells 
caldria donar-los-hi el “Premi 
de les 155 monedes de plata” 
per negligents. Però que facin 
el que vulguin.

L’independentisme unitari, 
transversal i progressista s’ha 
de posar en marxa de veritat. 
El President Puigdemont s’ha de 
posar les piles, deixar de fer el 
ploramiques i actuar com un es-
tratega militant. Cal exercir un 
lideratge potent i pragmàtic.

D’entrada la unitat s’ha de pro-
moure des de la base, no només 

des de les direccions de les elits 
independentistes. La unitat s’ha 
de fer cada dia als 947 munici-
pis de Catalunya.

S’ha de crear i articular una Pla-
taforma política i cívica inde-
pendentista amb el primer gran 
objectiu: guanyar les properes 
eleccions municipals.

Que no volen participar ni ERC, 
ni la CUP a la Plataforma? Que 
els bombin! Això sí, s’ha d’in-
terpel·lar les bases d’aquesta 

-
nyo de tanta “noblesa”, “elit” i 
“casta” directiva.

Potser que el que s’anomena la 
CRIDA NACIONAL PER LA REPÚ-
BLICA sigui aquesta plataforma 
que cal crear?.
 
Podria ser o no, tot dependrà de 
si torna a ser un “corral” de po-
lítics independentistes somnia-
dors i de broquet o una estruc-
tura cimentada de base molt 
professional i militant, per gua-
nyar el discurs diari, les adhesi-
ons diàries i el vot quan calgui.
Tots aquells que vulguin una 

-
til i superguai de , 
sense estructures fortes pròpies 

d’altres partits, que s’estiguin o 
que s’apuntin a “ERC-Nosaltres 
sols”.
       
Que ningú s’escandalitzi. La 
Plataforma si vol ser guanya-
dora li caldrà obertament dife-
renciar-se d’altres opcions de 

vocació minoria, però aquesta 
diferenciació es pot fer amb es-
crupolós respecte, però volent 
guanyar i liquidant la pallassada 
política dels altres.

Fa feredat avui veure el passeig 
d’alguns diputats de Junts per 
Catalunya que van pels mitjans 
de comunicació com a passe-
rells, demanant tot el dia perdó 
i no saben diferenciar-se dels 
altres contrincants. La gent nor-
mal, el votant, ha de entendre 
les diferències de cadascú.

Quan la CRIDA NACIONAL PER 
LA REPÚBLICA quedi fundada 
sota el lideratge del President 
Puigdemont, el President Torra 
i Jordi Sánchez es trobarà que 
enemics i contrincants els hi di-
ran que només són els “Conver-
gents” amb canvi de nom.

 Òbviament no serà això, perquè 
serà una plataforma transversal 
que agruparà gent de manera 
individual, partits, col·lectius 
i associacions de ideologies di-
ferents dins de l’espectre dels 
liberals, els demòcrates cristi-
ans, els socialistes, els àcrates 

en acció, tàctica i estratègia 
per aconseguir la independència 
de Catalunya.

La Crida Nacional de “Conver-
gent” res de res. 

Els partits que vulguin s’adheri-
ran orgànicament a la Platafor-
ma com el PDeCat per exemple, 
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o perquè no: l’ERC si cau del 
cavall, però els partits no seran 
la Plataforma. La Plataforma no 
pot crear equivocs, no només 
per respecte als seus adherits, 

no costa tant d’entendre per 
exemple, que en un poble pe-
tit o mitjà, no pot estar la Pla-
taforma en un local d’un partit 
adherit, perquè tothom el veu-
ria com el partit i no com la Pla-
taforma. 

Amb la Plataforma ho tenim tot 
resolt?

Evidentment que no, però és 
la fórmula útil per “ampliar la 
base” sense desnaturalitzar el 
projecte independentista.
 
Recordar que tota la lluita an-
ti-represiva té un contingut in-
dependentista i deixem-nos de 
romanços, quan parlen de re-
publicanisme i no són indepen-
dentistes, parlen de República 
espanyola. Per nosaltres és la 
República catalana. Acabem ja 

“Coscubiela” amb vernís de Co-
lau.

Però a més, hi ha una cosa des-
esperant, els que son d’esquerra 

que s’apunten al Projecte Puig-
demont: Per què educadament i 
respectuosament no 
els que s’auto-anomenen soci-
alistes com el PSC o la pròpia 
ERC?. Estan com acomplexats, 
callats i inútils com a polítics 
per convèncer al personal. Com 
venen alguns d’aquests partits 
en els que militaven, passen de 

-

I és que de fet el problema de 
L’INDEPENDENTISME RESPONSA-
BLE és que ningú fa la seva fei-
na : 

- el President Quim Torra s’ha 
transvestit de Paluzie, la presi-
denta de la ANC;
 
- en Marcel Mauri Vicepresident 
d’Òmnium actua descarada-
ment com si fos d’ERC;
 
- la Elisenda Paluzie d’ANC dona 
lliçons als partits, però ells no 
proposen ni implementen ni una 
sola idea factible de desobedi-
ència civil possible, no fan res 
per una mobilització producti-
va; 

- els CDRs radicalitzats i sem-
pre emprenyats, no saben o no 
volen aïllar els que actuen amb 
violència. Els violents i no les 
auto-organitzacions dels CDRs, 
son els autèntics boicotejadors 

foragitar de les mobilitzacions. 
Violència, de qualsevol intensi-
tat: tolerància zero; 

- el President del Parlament Tor-
rent, marcat per sempre per ha-
ver pres la decisió de suspendre 
unilateralment el Ple d’investi-
dura del President Puigdemont, 
s’ha convertit amb un tap d’am-
polla que obstrueix i tensiona. 
És el col·laborador privilegiat 
de la destrucció del consens so-
biranista;
 
- el Govern Aragonès -el veri-

table president i , per 
alguns- juga i juguen a l’autono-
misme, talment com si el pujo-
lisme hagués ressuscitat; 

- el President Mas no està refor-
çant ni organitzant els indepen-
dentistes liberals com li corres-
pondria; 

- el Conseller Comin o el Dele-
gat governamental Ferran Mas-
carell  tampoc estan reforçant 
els independentistes socialistes 
com els hi correspondria i

- el President Puigdemont s’ha 
oblidat de la “Faula Conver-
gent de la bombona de butà”.

La Faula?

En diuen faula o llegenda però 
és verídica. Hi havia un Conse-
ller de Benestar Social d’un dels 
governs del President Pujol, 
(per cert un Conseller que era 
un impresentable faldiller), que 
un bon dia fou informat que un 
ciutadà de Barcelona s’ho esta-
va passant malament i passava 
fred a casa. El Conseller colpit 
pel problema, va agafar el cotxe 

venien bombones recarregades 
de butà (les grans, les taron-
ja), la va comprar, la va posar 

casa del ciutadà necessitat. Més 
tard el President Pujol que era 
informat de tot, va cridar i fer 
venir al Conseller a Palau i li va 
explicar que la seva responsabi-
litat no era facilitar la bombona 
a un particular, sinó organitzar 
de manera compartida i delega-
da les feines de suport en be- 

nestar social.

Està bé que el President Puig-
demont vagi de conferència en 
conferència per Europa, però ja 
seria hora d’organitzar de ma-
nera permanent un “exercit de 
propagandistes” a la causa, per 
cada un dels Estats de la Europa 
Unida.
 
La tant necessària projecció ex-
terior política i reivindicativa de 
l’independentisme català no és 
ni el Diplocat, ni els funciona-
ris delegats de l’exterior de la 
Generalitat, s’ha de muntar una 
estructura professional militant 
que sigui la “Gran Ambaixada 
de Catalunya” de la nostra llui-
ta. Això és prioritari a un “Con-
sell de la República”.
 
“Consell de la República” que 
hauria de crear-se després de 
les properes municipals i a par-
tir dels càrrecs electes munici-
pals, nacionals, estatals i euro-
peus, coaptant a qui calgui pel 

la llavor i el primer desplega-
ment ha de venir de Catalunya 
i de les urnes.
 
Llavors a la Casa de la Repúbli-
ca situada a la valona ciutat de 
Waterloo s’ha de consolidar la 
“Gran Delegació Governamen-
tal del Consell de la Repúbli-
ca” representada pel President 
Puigdemont.

Joan-Ramon 
Colomines-Companys

Director de LO CAMPUS 
i del digital LO CAMPUS DIARI
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PLATAFORMA UNITÀRIA i 
TRANSVERSAL 

d’adherits de manera 
individual 

i de partits, entitats 
civils i associacions 
que col·legiadament 

s’hi adhereixin.
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