“The Angel of the North” (1998) d’Antony Gormley.
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Batallant perquè la
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA
sigui una eina útil per la independència
El MOVIMENT POLÍTIC que vol restituir al President Puigdemont

S

i algú es creia que construir
la CRIDA NACIONAL per la
REPÚBLICA seria un camí de
roses, anava equivocat. Estem
fent política i si bades ja te
O·KDQFODYDW
9ROHUO·DOOLEHUDPHQWGHOWHX3DtV
o sigui la independència no et
converteix en un personatge
pulcra èticament i moralment
SDUODQWFRPWDPSRFVHUXQSUHV
polític o un exiliat polític comporta ser un personatge pulcra
èticament i moralment parlant,
encara que siguis víctima injusWDG·XQDUHSUHVVLy/DUHSUHVVLy
no et converteix en sant i menys
HQFDUDVLGHVG·XQDSUHVyRGHV
GHO·H[LOLIDVSROtWLFDDFWLYD
Des del primer dia vaig defensar que els nostres presos i exiliats no fossin tractats com “uns
calçasses” i els hi donéssim el

tracta “de militants”, com els
hi corresponia. Ells que són els
nostres herois, calia parlar-ne
SROtWLFDPHQWLDPpVG·XQDPDnera combativa.
Ha estat molt bé tanta solidaritat i tanta emotivitat entorn els
represaliats, però cal saber-ho
compaginar amb la política i
això comporta i comportarà
FRQWUDGLFFLRQV L ÀQV L WRW GLU
“no”, quan calgui.
El Comitè de Textos que ha refós
les Esmenes a la Ponència Organitzativa de la CRIDA NACIONAL
per la REPÚBLICA ens aporta
el concepte de modernitat perTXq HQV DGDSWDUHP D O·HQWRUQ
digital. Un típic papanatisme
dels que creuen que utilitzar internet, fer tuïts o el que sigui
digital, els fa innovadors i tot
plegat és un miratge, perquè a

WUDYHVG·DTXHVWVPHFDQLVPHVon
line un pot ser un autèntic reaccionari. Per molt que vagin a cavall els de VOX en la seva publicitat, també utilitzen internet i
segueixen sent uns fatxes.
La radicalitat democràtica a
més de proclamar-la a quatre
vents com fem a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA també
cal practicar-la:
¢&RPSRWVHUTXHRÀFLDOPHQWHQ
cap espai de comunicació ni intern ni extern, ni en els textos
de les Ponències, ni en la plataforma de debat kdius.cat, no
puguem saber nom i cognoms de
qui hi ha darrera el redactat i
refós dels textos de les Ponències?
La transparència de veritat sí
que seria innovació i radicalitat

democràtica en el nostre escenari polític català.
En un MOVIMENT que es proclama transversal de diferents ideRORJLHV L ÀQV L WRW DFFHSWD FRUUHQWVG·RSLQLyLDPpVHQWLSLÀFD
algunes de permanents pel seu
caràcter ideològic (liberal, sociDOGHPzFUDWHV L G·HVTXHUUHV HV
diu), faria bé explicar qui fa les
coses, perquè a la Ponència Organitzativa fent els textos deuen ser tots "liberals de centra-dreta", amb mentalitat de
partit i no de moviment, amb
una clara vocació de la pràctica de la cooptació i a una inexplicable adulació del líder.
Mirem-ho amb calma.
Els models organitzatius tenen
ideologia al darrera. Aquesta
ideologia és el ciment
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TXHIDVRVWHQLUWRWO·HGLÀFLRUJDQLW]Dtiu.
La CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA és un MOVIMENT POLÍTIC i serà un
error enorme, proclamar que som un
029,0(17VLWRWO·HGLÀFLHOFRQVWUXwP
com un PARTIT.
També és mentalitat de “partit” el
GHÀQLUOHVFRVHVGLVFXUVLYDPHQWG·XQD
manera amplia i detallada, en compWHVGHGHÀQLUFLQFRVLVSXQWVUHLYLQGLFDWLXV L SURX 3HUz YDO V·KD YROJXW
una Ponència Política complexa doncs
endavant, però el que no potser és
que la Ponència Política es doni guitzes amb la Ponència Organitzativa.
Si hem pogut tombar el regust de centralisme català que portava la Ponència Política introduint la reivindicació
G·$UDQLGHOV3DwVRV&DWDODQVDUDUHsulta que el llenguatge de la Ponència
Organitzativa torna a portar aquest
llenguatge de ninguneig dels aranesos. Suposem que la CRIDA NACIONAL
per la REPÚBLICA també tindrà el seu
jPELWG·DFWXDFLyDOD9DOG·$UDQ
/D PHQWDOLWDW OLEHUDO GH FHQWUDGUHWDTXHKLKDGDUUHUDOD3RQqQFLD2Uganitzativa dona entendre que les
eleccions són una de les activitats
fonamentals de la CRIDA NACIONAL
per la REPÚBLICA i si fos un PARTIT
és veritat, però és que som un MOVIMENT.
Un MOVIMENT de veritat que haurà
de desenvolupar amb molta iniciativa
i innovació una potent mobilització i
una útil desobediència en el seu moment.
Això no vol dir només mobilització al
“carrer”, tot això de que els “carrers
són nostresµKRGHL[HPSHUO·$1&LHOV
&'5V  +L KD XQ FDPS HQRUPH G·DFWLYLWDWVG·DOOLEHUDPHQWTXHSRWIHUOD
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA
de manera útil i amb el nostre propi
segell.
Però un MOVIMENT POLÍTIC no es pot
crear en uns despatxos, el moviment
ha de saber recollir la militància i la
ciutadania en general, que ja fa activitats pel País.
Els que hem participat en el seu moment a la històrica Assemblea de Catalunya, a la Crida a la Solidaritat o
DO·DFWXDO$1&RDOV&'5VVDEHPTXH
incorporar els diferents col·lectius
reivindicatius ja en marxa, no només
dona vitalitat al Moviment, sinó que a
més es converteix amb un moviment
autèntic, aglutinador de les lluites i
expressions de tota mena, que podrem canalitzar políticament cap a
O·LQGHSHQGHQWLVPH
4XHQRV·KDJLDGPqVO·(VPHQDFRPD
futur membres de la CRIDA NACIONAL
per la REPÚBLICADPpVGHODÀJXUD
LQGLYLGXDO OD ÀJXUD GH OHV ENTITATS
ADHERIDES, no és que sigui un error,
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sinó que han guanyat els que pensen
HQXQ´SDUWLWµFDPXÁDWGHSDUDXOHVL
paraules de “moviment”. (En aquest
colla i cal afegir aquells tramposos
que et diuen que si mai anem a eleccions ens cal ser partit com exigeix
la llei electoral, perquè anar-hi com
XQD ´OOLVWD G·HOHFWRUVµ TXH HV SRW
fer- dona molta feina).
(O SXQW GH O·(VPHQD QR DFFHSWDGD
deia literalment:
Article 4. Dels membres de la Crida:
(4.2.) De les Entitats Adherides
-Als municipis de Catalunya hi ha cenWHQDUVG·HQWLWDWVSROtWLTXHVFtYLTXHV
sindicals, culturals, recreatives, econòmiques, socials, comunicatives o
OLQJtVWLTXHVHQWUHG·DOWUHVDFWLYLWDWV
VHFWRULDOV TXH  SRGHQ FRQÁXLU D OD
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA
com ENTITATS ADHERIDES.
-La participació pública de les ENTITATS ADHERIDES WLQGUj HO VLJQLÀFDW
de donar llibertat als seus membres
perquè de manera simultània a la
seva pròpia adscripció a la seva entitat, puguin ser membres de ple dret
-com associats o adherits- a la CRIDA
NACIONAL per la REPÚBLICA.
$TXHVW SXQW VL V·KDJXpV DFFHSWDW
FRPSRUWDYDUHGHÀQLUXQDOWUHSXQW
“l’Article 6. De l’Assemblea Nacional de la Crida Nacional per la República”, en el seu apartat “6.1 De la
composició” i com una nova entrada
que seria la quarta.
El text nou deia:
-Les ENTITATS ADHERIDES aportaran
FDGDVFXQD G·HOOHV XQ PHPEUH DO RUganisme de direcció nacional ampli
FRP VHUj O·$VVHPEOHD 1DFLRQDO GH OD
Crida Nacional per la República, amb
O·REMHFWLX GH VHUYLU GH FDQDO GLUHFWD
G·LQIRUPDFLyLFRPXQLFDFLyDODVHYD
entitat i viceversa. Aquesta representació no tindrà vot, ni es contemplen
TXRWHV G·HQWLWDW HQ TXDOVHYRO zUJDQ
de govern, ni en possibles candidatures electorals, ni en els processos
comunicatius públics.
ATENCIÓ: o sigui, al no acceptar tot
això, no acceptem que una “Associació Estudiosos de les Papallones de
Ponent”, per posar un exemple, siguin adherits a la CRIDA NACIONAL
per la REPÚBLICA com Entitat.
Ni sindicats, ni grups polítics, ni grups
culturals, ni grups esportius, ni els
entusiastes pastissers units de Girona.
Els “nostres” estrategues diuen: ”Que
no els volem com a grup. D’un en un
i amb el carnet a la boca, després de
SDJDU  HXURVµ Tota una tradició
G·DUWLFXODFLyFLXWDGDQDFDWDODQDOOHQçada per la borda. Anar de sobrats,
sempre porta conseqüències.
+++

´$QRWKHU3ODFHµ  G·$QWRQ\*RUPOH\3ODWMDGH&URVE\D0HUVH\VLGH
Liverpool, Anglaterra.

Gener - Febrer 2019

L’INDEPENDENTISTA / LO CAMPUS · El periòdic universitari de Catalunya

III

´7KUHH:D\V0RXOG+ROHDQG3DVVDJHµ  G·$QWRQ\*RUPOH\DOD7DWH%ULWDLQGH/RQGUHV
© A. Gormley and Jay Jopling/White Cube (London).
Doncs ja no hi ha res a
fer, com dèiem al BLOC de L’INDEPENDENTISTA “...No sabem
si són Esmenes vives o mortes,
Perquè si algú les ha de votar
via telemàtica abans del Congrés, sense explicacions i sense
una defensa dels proposants,
VHUjXQDHVPHQDSHUGXGD$L[z
no és un debat participatiu de
veritat !!! ...”.
Per altra banda, crec que la
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA no ha de descartar les
eleccions, qualsevol eleccions,
però haver-se carregat també
O·(VPHQDGHGHIHQVDGHles Primàries com a mètode per elegir
càrrecs i candidats electorals,
et deixa amb una suor freda i
penses mai podré representar

ni dirigir res, jo que tinc idees
L YRFDFLy GH JHVWRU G·RUJDQLWzació: estic mort. Diguin el que
diguin, els redactors de textos
DPE FRU GH OLEHUDO GH FHQWUD
GUHWDWHQHQXQDFODUDYRFDFLy
de la pràctica de la cooptació.
Que hauré de fer jo: raspallar
a Puigdemont per aconseguir
una responsabilitat?. Regalar-li
un manuscrit històric original a
Torre?.
Tot un drama, que si us creieu
que és personal meu no ho enteneu. Un MOVIMENT polític
és una criatura política molt i
molt sensible i a la primera que
el “polític-funcionari” o el llepa-culs de torn fa de les seves,
el moviment decau i mort.

,DQHPDO·~OWLPSXQWGHFUtWLFD
sobre els redactors liberals de
O·~OWLPD YHUVLy GH OD 3RQqQFLD
Política, allò que anteriorment
en aquest text en deia “...a una
inexplicable adulació del líder”.
No conec personalment ni al
President legítim de Catalunya
Carles Puigdemont, ni al President Torra i si que conec a en
Jordi Sánchez, però pel que sé,
a ells mateixos els hi ha de fer
angúnia que en un text estatuWDULIXQGDFLRQDOG·XQQRXPRYLPHQWSROtWLFHQO DUWLFXODWVH·OV
hi atorgui càrrecs amb nom i
cognoms, directament.
Ni el President Pujol, tant xulo
i egocèntric ell, va posar el seu
nom amb càrrec vitalici als Es-

Seguiu-nos a Twitter : @jrcatalunya

tatuts organitzatius de Convergència Democràtica de Catalunya.
$PE HOV (VWDWXWV G·XQ 029,0(17HQFDUDPpVV·KLKDGHWHnir cura. Que ningú es preocupi,
en el Congrés Constituent ja els
escollirem en el càrrecs que els
hi correspon com a Fundadors i
els hi oferirem un llarg i afectuós aplaudiment. Però amics, les
formes són importants en política compartida.
Joan-Ramon
Colomines-Companys
Coordinador de
L’INDEPENDENTISTA
(publicació i bloc)
de la Comunitat de debat
sobre pensament i
estratègia sobiranista
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El nostre desig de 2019:
Candidatures Municipals Adherides
a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA
N

osaltres ens especialitzem
sobre les interioritats del
món independentista català
i per una vegada, deixeu-nos
explicar públicament un dels
nostres desitjos pel 2019 o sigui una pura especulació, però
que té uns punts de realisme i
sobretot de solució.
(OGHVLJQRRÀFLDOSRWVHUDPE
voluntat de globus sonda, té
tres nivells de posicionament:

Primer
En les futures Eleccions Municipals el moviment polític de
la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA 12 V·KL V·KDXULD GH
presentar directament. La raó:
perquè encara ens falta múscul
organitzatiu en tot el territori.

Segon
La CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA ha de promoure i fer
costat llistes unitàries a tots els
municipis de Catalunya. Si en
DOJXQPXQLFLSLKLKDPpVG·XQD
candidatura independentista,
farà costat A TOTES.
Però perquè passi això, totes les
candidatures a més de la seva
pròpia i singular denominació
hi han de posar i publicitar “...
candidatura adherida a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA”.
Per exemple: “Junts per Lleida-Candidatura adherida a la
CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA” o “ERC per Lleida- Candidatura adherida a la CRIDA
NACIONAL per la REPÚBLICA”.

Tercer
Barcelona com a capital de Catalunya necessita un tractament especial.
6HQVHYDORUDUSHUQRHPSUHQ\DUMDG·HQWUDGDFRPV·KDDUULEDWDOGHVDVWUHGHOSDWqWLF
GHVPHPEUDPHQW GH OD XQLWDW GH WRW O·LQGHSHQGHQWLVPH D %DUFHORQD L O·DSDULFLy GH

La CRIDA NACIONAL per la
REPÚBLICA farà costat logísticament, amb suport humà i
econòmic A TOTES les CANDIDATURES ADHERIDES.
Respecte les candidatures independentistes NO adherides
el nostre moviment polític en
farà un “Tortosa”, que vol dir
que tranquil·lament passarem
G·HOOHV
Si les candidatures no adherides disparen amb bala contra
la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA o les CANDIDATURES
ADHERIDES, caldria posicionar-se clarament i desmuntar
O·HVSHULW QHIDVW GHO ´1RVDOWUHV
sols”. Sempre practicant, que
abans cal desmuntar el discurs
GH O·HVSDQ\ROLVPH TXH GHOV independentistes caviar.
Totes les “CANDIDATURES AD-

candidatures independentistes per totes les
cantonades, el nostre posicionament és com
el punt 1 i 2 abans descrit, però amb aquesWDHVSHFLÀFLWDW
A. La CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA
no es presentarà amb candidatura municipal
pròpia a Barcelona.
B. La CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA

HERIDES a la CRIDA NACIONAL per la REPÚBLICA” com a
mínim han de assumir quatre
COMPROMISOS:
1. El compromís que des del
municipi es treballarà per la independència de Catalunya i la
VHYD 5HS~EOLFD DPE O·HVSHULW
GHO 5HIHUqQGXP GH O· G·RFWXbre.
2. El compromís de treballar
contra les posicions i expressions feixistes, catalanofòbies i
repressives, en general.
3. El compromís de denunciar
HVSHFtÀFDPHQWODUHSUHVVLyGHOV
presos polítics catalans, dels
imputats de totes les viles i pobles i denunciar la situació dels
exiliats, defensant el retorn del
legítim President de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont.

farà costat a totes les candidatures independentistes que es presentin a Barcelona si
a més de la seva pròpia marca, política, singularitat i publicitat es constitueixen com
a “... CANDIDATURA ADHERIDA a la CRIDA
NACIONAL per la REPÚBLICA”.
I en el camp independentista a nivell municipal de Barcelona les candidatures podríem
quedar així:

Escorreplats (1986), Joan Brossa.

Junts per la
República Candidatura
adherida a la
la CRIDA
NACIONAL
per la
REPÚBLICA

ERCCandidatura
adherida a la
la CRIDA
NACIONAL
per la
REPÚBLICA

CUPCapgirem
Barcelona Candidatura
adherida a la
la CRIDA
NACIONAL
per la
REPÚBLICA

1.Joaquim
Forn
2.Ferran
Mascarell
3.Neus
Munté

1. Ernest
Maragall

1.Mireia Vehí

Barcelona és
Capital Candidatura
adherida a
la
la CRIDA
NACIONAL
per la
REPÚBLICA
1. Jordi
Graupera
2. Maria Vila
3. Diana
Coromines
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