
      Segona època                                                                           número 1 / agost 2019

Aquesta publicació es va 
iniciar com un mini-Suple-

ment de la revista de premsa 
universitària LO CAMPUS. Era 
un dels suplements especialit-
zats en opinió política i pro-
moguts per la “Comunitat de 
debat sobre pensament i es-
tratègia sobiranista”.

A partir d’aquest número in-
augurem una Segona Època 
de L’INDEPENDENTISTA com 
una mini-publicació indepen-
dent, amb vida pròpia, per 
això exclamem en el titular: 
“Ja naveguem sols”.
 
En realitat és així i també el 
contrari. Volem dir, que com a 
producte editorial no estarem 
lligats per a la seva distribu-
ció a una sola publicació com 
fins ara, ho estarem amb múl-
tiples publicacions comarcals, 
culturals, cíviques i polítiques 
d’arreu dels Països Catalans. 
Com més acompanyament 
mancomunat millor, ho veu-
rem sobre la marxa.

Hi haurà una edició pròpia, 
una distribució pròpia i una 
distribució compartida. Quasi 
sempre en diferents versions 
digitals pels diferents suports 
amb pantalla sigui mòbil, tau-
leta o ordinador; però algun 
número especial s’editarà 
també una edició en paper 
premsa.
 
Seguirem canalitzant OPINIÓ 
des de l’angle plural del so-
biranisme català o sigui des 
de l’independentista, però 
també inclourem les veus de-

fensores del dret a decidir, el 
dret a l’autodeterminació. 

Volem incloure CONTROVÈR-
SIA i DEBAT incentivant el 
pluralisme en els nostres pà-
gines.

No caldria dir-ho, sinó fos que 
vivim en un context de fake-
news brutal, aquesta publi-
cació no és una publicació de 
comunicació de cap partit po-
lític, ni de cap sindicat, ni de 
cap plataforma cívica, només 
és expressió d’un debat lliure 
i en obert, principalment “so-
bre pensament i estratègia so-
biranista”, però també sobre 
totes les polítiques -que per 
bé o per mal- incideixen en 
l’anomenat Procés. 
   
Aportarem a més d’Opinió, 
INFORMACIÓ i ho complemen-
tarem publicant tota mena de 
DOCUMENTACIÓ rellevant per 
enriquir el camí de coneixe-
ment polític que ens propo-
sem recorre.

Això no és unes revista aca-
dèmica en la que caldria tot 
un aparell referencial i de 
bibliografia per cada text, 
però tampoc és un “Face-
book” o “Twitter ampliat” on 
els textos ens portin a pràc-
tiques superficials vestides en 
la immediatesa o carregades 
d’apassionament de vegades 
impertinents. Estarem en la 
línia central de reflexió més 
o menys profunda, expressa-
da amb un llenguatge directa, 
fàcil i àmpliament comprensi-
ble.

Afavorirem la divulgació del 
coneixement polític com tam-
bé promourem allò que se’n 
diu “fer pedagogia política” 
que seria la inversa de la pro-
paganda o de la comunicació 
acrítica.

Totes les veus són benvingu-
des, algunes opinions les ani-
rem a buscar, però la porta és 
oberta per tothom, només cal 
que fer la proposta del vostre 
text.

Només hi hauran dues condi-
cions; un text amb civilitat 
assegurada en els continguts 
i un text que estigui signat o 
sigui que públicament tingui 
un autor plenament identifi-
cat. Excepcionalment també 
admetem els “pseudònims” 
pels temps de repressió que 
vivim però caldrà negociar-ho 
en cada cas.

Complementant L’INDEPEN-
DENTISTA com a publicació de 
periodicitat bimestral, tenim 
un BLOG  on intentarem reco-
llir de manera més immediata 
tota la nostra vida i pensa-
ment polític.

Per enriquir les nostres pàgi-
nes amb més vida i cultura, 
seguirem la nostra tradició 
d’exposar obra gràfica, com 
pintures, escultures i còmics, 
triades per la nostra redacció. 
Una tria simplement realit-
zada per gaudir un “plaer ar-
tístic” amb unes obres d’art 
reconegudes o d’artistes no-
vells.   
   

“Ja naveguem sols”: el nou 
full de ruta d’aquesta publicació

BLOG de L’INDEPENDENTISTA:  http://comunitatindependentista.blogspot.com

Pel retorn del President legítim de 
Catalunya Carles Puigdemont



Debat obert sobre 
la construcció de 

“l’Espai Puigdemont” 
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El que anomenem “Espai Puigde-
mont” és un espai polític inter-
classista de l’independentisme 
català en el que el lideratge del 
legítim President de Catalunya 
Carles Puigdemont és reconegut 
tant institucionalment com de 
manera partidista.

És un ESPAI en plena construc-
ció i això pressuposta un debat o 
hauria de pressuposar un debat 
al qual L’INDEPENDENTISTA hi vol 
contribuir.
 
Òbviament una publicació contri-
bueix fonamentalment a la dis-
cussió amb textos. Però també ho 
farem amb un “TALLER sobre la 
construcció de la Crida Nacional 
per la República” per treballar 
informació, per debatre idees i a 
més -i això és important- per pre-

parar propostes per a poder-les 
aplicar.

No es tracta de fer teoria, es trac-
ta de crear organització, progra-
ma, estratègies de reclutament 
de militància i un pla de màrque-
ting polític capaç de fer una bona 
comunicació i un cos argumental 
que sumi noves voluntat a l’inde-
pendentisme, a través d’una po-
lítica de “front nacional d’ampli 
espectre ideològic”.

Hem encarregat textos a acadè-
mics, polítics, militants i mili-
tants de les diferents tendències 
de l’independentisme i de l’auto-
determinisme, per a poder dina-
mitzar una potent discussió.

El primer encàrrec  el vàrem fer 
a un membre de la casa, al Coor-

dinador de la “Comunitat de 
debat sobre pensament i estra-
tègia sobiranista” en Joan-Ra-
mon Colomines-Companys i ell 
ens va proposar que tenia un 
BLOG com un dietari perso-
nal denominat DIARI CÍVIC que 
funcionava des de l’any 2003 i  
últimament havia publicat co-
mentaris polítics sobre les con-
trovèrsies en el món sobiranis-

ta i que una tria d’alguns dels 
seus textos ens podrien servir 
com a material per incentivar la 
discussió. I així ho hem fet. La 
redacció a realitzar una petita 
tria de textos que a continuació 
reproduïm.
 

BLOG Diari Cívic: 
http://diaricivic.blogspot.com/

Escultura “Ship” (2019) d’Anna Gillespie 
a la Half Moon Bay de Heysham / Anglaterra.



Una tria de textos del Blog com a material 
de discussió pel “Taller sobre la construcció 

de la Crida Nacional per la República” 
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dissabte, 
6 de juliol, 2019

El “gandul polític”, 
el President 
Artur Mas

Vaig escriure i publicar l’article 
“Quo Vadis CRIDA NACIONAL per 
la República?” en el que deia  
“... El President Puigdemont i el 
seu equip personal, s’equivoca si 
creu que “liquidant” els moderats 
del PDeCat arregla el problema. 
Si d’una vegada el President Mas 
deixes de fer el “gandul polític” 
i potencies el PDeCat llavors l’in-
dependentisme serà més fort.

Mas passarà a la història per ha-
ver portat el “pujolisme” a l’in-
dependentisme actiu, (també 
passarà a la historia per les sal-
vatges retallades, d’això no se 
n’escaparà, malgrat els potents 
principis socials que té), però el 
President Mas tocat per la repres-
sió cruel i subtil que li ha caigut 
a sobre pel 9N, no fa el que ha de 
fer...”.

Els hiperventilats es van que-
dar amb la idea “gandul polític” 
per escandalitzar-se. En comp-
tes d’escandalitzar-se de que un 
“President Honorari”, -Honorari 
com són tots els ex-Presidents de 
la Generalitat-, anés amb la moral 
per terra destil·lant uns missatges 
desmobilitzadors, perquè l’havien 
suspès per l’exercici en càrrecs 
públics, quan pel seu relleu po-
lític Mas és un emblema polític, 
que agradi o no, quan parla crea 
opinió, bona o dolenta, segons 
les ulleres polítiques i ideològi-
ques tinguis. Qui estigui depre 
que prengui Prozac o qualsevol 
Fluoxetina !!!

Mas és un especialista en “fo-
llar-se” algun “Colomines”. Pri-
mer vaig ser jo en l’operació “Mo-
bilització Catalanista-MCat” que 
era una plataforma per donar-li 
suport de diferents sectors cívics 

en unes eleccions a la Presidència 
de la Generalitat (2002). El segon 
va ser el meu germà Agustí amb 
la “Casa Gran del Catalanisme” a 
traves de la Fundació Trias Fargas 
o el Catdem lligada a Convergèn-
cia (2015).

De com va anar amb el meu ger-
mà ja ho explicarà ell si vol, però 
l’hi he llegit pestes, almenys de 
la Fundació. En el meu cas hau-
reu d’esperar les meves Memòries 
Polítiques en curs, però gaudiré 
explicant les dèries i fòbies de 
David Medí o les maniobres B de 
l’impresentable i indecent Pere 
Macias. Tot amanit amb les mane-
res de “capo de pinxus” de Josep 
Antoni Duran i Lleida. (Per cert: 
busco editor).

Si us penseu que m’estic carregant 
al President Mas us equivoqueu, el 
personatge ha navegat entre tan-
tes merda, conspiració, traïció i 
mal rotllo, que se n’ha sortit molt 
bé i té el meu reconeixement po-
lític.

Precisament: el “gandul polític” 
ha tornat !!!

Diuen els titulars: “Mas aposta 
per “parlar” amb PSOE, Podem 
i PNB per evitar que governin 
“els que ens calarien foc”(...)
L’expresident de la Generalitat 
rebutja un ‘no’ “d’entrada” a 
Sánchez”.

Jo NO hi estic d’acord, però ce-
lebro que Mas hagi tornat de ve-
ritat, perquè l’Honorable és creu 
el que diu i de vegades és un bon 
estratega.

Mas ha d’arreglar el PDeCat, par-
tit en el que ni boig m’hi apunta-
ré. Ells són el centra-dreta inde-
pendentista.

Nosaltres els de la Crida Nacio-
nal per la República integrem 
una transversalitat més gran, 
amb centra-dreta, centre-esque-
rra i esquerra-esquerra inclosos, 
on Mas hi cabria sense lideratge 
central, perquè  en aquest “Movi-
ment” que és la CRIDA, -que ocu-
pa a l’interior de Catalunya un es-
pai similar a l’espai del Consell de 
la República-, el líder indiscuti-
ble és el President Puigdemont.

(Encara que dos absents com Jor-
di Sánchez i Toni Morral en siguin 
els titulars formals dels càrrecs 
directius de la CRIDA, un error 
com una casa de pagès que anem 
arrossegant i caldrà urgentment 
arreglar).

divendres, 
12 de juliol, 2019

Pre-Guerra Civil
                                                                                              
Necessito més temps per valorar 
i escriure sobre tot el que està 
passant en el nostre moviment in-
dependentista. S’ha de valorar a 
fons aquest principi de “pre-Gue-
rra Civil dins de l’independentis-
me català”, que ja és un fet.

MISSATGE CONTUNDENT a l’As-
semblea Nacional Catalana 
(ANC): deixeu-nos d’utilitzar, sí, 
sí d’instrumentalitzar-nos, com a 
carn de canó al carrer per criticar 
als partits independentistes i ac-
tueu d’una vegada de manera pre-
ventiva i feu un “Roca Junyent”.

Que és fer un “Roca Junyent”? 
doncs utilitzar el finançament per 
redreçar polítiques. O sigui, ta-
lleu ja qualsevol ajuda econòmica 
a qualsevol polític que no fomenti 
a la pràctica de manera clara i ve-
rificable la UNITAT INDEPENDEN-
TISTA.

L’únic llenguatge que entendran 
és tallar-los-hi l’aixeta, aquí a Ca-
talunya o a Waterloo.

Per altra banda els que volen “li-
quidar” a Puigdemont -el Pre-
sident legítim-, com ho pretén 
constantment ERC, se’ls ha de 
lligar en curt i desemmascarar-los 
en la seva permanent demagògia.

Certament l’esdeveniment de la 
Diputació de Barcelona és el fi-
nal patètic d’un rosari de passes 
sense brúixola. Però la brúixola no 
serveix, sinó saps on vols anar, en 
cada moment.

També dir que Òmnium Cultural 
ho té fotut de donar lliçons i mar-
car camí, perquè en Mauri el seu 
Vice-President i portaveu, sembla 
un quadre d’ERC o sigui res, de 

res, del foment de la transversa-
litat i de la d’unitat.

De manera solemne i prospecti-
va: 
Arribarà la sentència del Procés 
que serà duríssima, però llavors 
nosaltres començarem el Judici 
Polític de tota aquesta classe po-
lítica que tenim la “Catalunya in-
dependentista”. La repressió pot 
salvar un mal polític, però segueix 
sent un mal polític. □

dissabte, 
13 de juliol, 2019

Una gran oportunitat

El Secretari general de “Junts 
per la República”, un historia-
dor d’esquerres, ha escrit referit 
sobre l’afer de la Diputació de 
Barcelona, que era una “... cana-
llada”. I certament fou una cana-
llada a ERC.

Però les coses no passen perquè sí.

Des d’avui tinc l’encàrrec de re-
dactar el text de l’ARTICLE-EDITO-
RIAL per discutir-lo a la platafor-
ma “Comunitat de debat sobre 
pensament i estratègia sobiranis-
ta” i després publicar-lo a L’INDE-
PENDENTISTA, un del mini-Suple-
ments de la revista LO CAMPUS.

Em fa gràcia fer-ho i contrastar-ho 
amb els “novel·listes” autoano-
menats “periodistes” dels nostres 
diaris, des dels més “nostrats” fins 
els més espanyolistes. Com es pot 
inventar de la manera tant grolle-
ra el procés de presa de decisions 
de les conductes polítiques sobira-
nistes? I encara és més al·lucinant 
les estripades dels tertulians.

Però d’un ERROR MONUMENTAL 
en pot sortir una GRAN OPORTU-
NITAT, si es gestiona bé a partir 
d’ara.
..........
Qüestions acordades que el text 
per a la discussió n’ha de portar 
alguna reflexió, opinió i/o pro-
posta d’actuació:



          -La l’afer de la Diputació de 
Barcelona ha estat un pols intern 
sobre l’autoritat del President 
Puigdemont?

-El President Torra definitivament 
és un zero a l’esquerra i actua ja 
només com la “reina mare” de 
l’independentisme?

-Waterloo és ja un problema per 
l’independentisme i la mobilitza-
ció interior?

-S’ha d’ajudar al PDeCat perquè 
l’opció del centre-dreta indepen-
dentista s’enforteixi i no deixi de 
ser independentista?

-S’ha de potenciar el lideratge del 
President Mas al PDeCat?

-S’ha de demanar al President 
Puigdemont que deixi qualsevol 
càrrec de partit i actuí només com 
a Càrrec institucional exercint 
com el “President legítim”?

-S’ha de propiciar la única unitat 
real avui que és el moviment la 
CRIDA NACIONAL per la República?

-S’ha de demanar la renúncia als 
càrrecs de President i Secretari de 
la CRIDA NACIONAL per la Repúbli-
ca a Jordi Sánchez i a Toni Morral 
per la seva inutilitat política?

-Com el PDeCat instrumentalitza 
la CRIDA NACIONAL per la Repúbli-
ca i com frenar-ho?

-Per què els “d’esquerres” de la 
CRIDA NACIONAL per la República 
no tenen una activitat política ac-
tiva i deixen el discurs del movi-
ment a la dreta?

-S’ha de denunciar frontalment a 
l’ERC per voler liquidar al “Pre-
sident legítim de Catalunya”, el 
President Puigdemont?

-S’ha de denunciar públicament 
“l’independentisme caviar” del 
President del Parlament de Cata-
lunya?

-S’ha de denunciar frontalment a 
l’ERC per desnaturalitzar el dis-
curs independentista, com per 
exemple sumar no-independentis-
tes en les seves llistes electorals i 
als seus càrrecs institucionals? El 
diputat Nuet n’és l’exemple, més 
escandalós i cínic.

..........

I així més de 200 preguntes i qües-
tions recollides en un “brainstor-
ming” per redactar el text.

Que les preguntes exposades 
porten opinió, són tendencioses 
i esbiaixades ?

És clar, totes. Potser us creieu 
que hi ha algun periodista que 
no “banya” la seva informació a 
traves de les seves ulleres ideolò-

giques, polítiques, nacionals, so-
cials i culturals.

Val, senyores i senyors, baixeu de 
la figuera, que això va de País i de 
Societat de Benestar !!! □

diumenge, 
14 de juliol, 2019

Joan Tardà el 
“pinxo” d’ERC, 

que vol fer
de President de 

l’escala de 
casa nostra

Mentre intentem fer una crítica 
i autocrítica serena i profunda 
de tot el que ha passat els últims 
dies, sobretot a la Diputació de 
Barcelona, els portaveus d’ERC 
escupen bilis a dojo, fins a punts 
intolerables.

Amb les ganes que tinc de forçar 
la discussió i trobar els errors fins 
el final, dins de les files de l’espai 
anomenat “Espai Puigdemont”, 
les noves declaracions de Joan 
Tardà, dificulten el debat serè.

Tot comença per unes declara-
cions públiques del President To-
rra: “ ... No tinc cap intenció de 
convocar eleccions quan arribin 
les sentències”.

En Tardà li replica en un tuit que 
diu: 

President @QuimTorraiPla en-
tendreu q caldrà alhora el con-
sentiment del republicanisme. 
Vull dir del meu partit, també. 
I cregueu-me q si a @Esquerra_
ERC ja s’hagués debatut la con-
veniència o no de convocar, me 
n’hauria assabentat. 

Un e-mail que intenta una “des-
autorització” del President, però 
que també pretén jugar partida 
en la lluita interna pel lideratge 
a ERC.

Tardà necessita marcar paquet a 
propis i forans i això encara que 
sigui fet a l’estil de pinxo de ba-
rri, per altra banda l’estil de sem-
pre de Tardà. Encara ressonen les 

seves enverinades paraules que 
deien que “...si cal sacrificar al 
President Puigdemont, ho farem”.

ERC ha de donar “consentiment” 
al President de la Generalitat de 
Catalunya per convocar elec-
cions al Parlament de Catalunya?

A part, que és competència ex-
clusiva del President convocar 
eleccions, Tardà sense vergonya 
posa en evidència allò que molts 
de “l’Espai Puigdemont” i jo de la 
CRIDA NACIONAL per la República, 
li recriminem precisament al Pre-
sident Torra.

Per exemple, com jo li deia per 
carta al President Torra:“...Te-
nim un Govern que s’ha desfigu-
rat com a Govern de Coalició i 
ERC marca tota la política del 
dia a dia. Avui no hi ha manera 
de reconèixer els perfils de les 
dues polítiques que conviuen al 
Govern. I per habilitat i “mili-
tància de despatx” tot queda 
decantat en ERC...”.

La fatxenderia de Tardà ens i em 
dona la raó. □

dilluns, 
15 de juliol, 2019

President 
Puigdemont, perquè 
ens talles les ales?

Dec ser un poc dels ingenus que 
defensen amb les dents la CRI-
DA NACIONAL per la República, 
mentre des de dins i des de fora 
es boicoteja aquest avui petit MO-
VIMENT polític unitari i interclas-
sista.

Només faltaven les declaracions 
del President de la CRIDA Jordi 
Sánchez des de la presó, en les 
que va ningunejar la CRIDA NA-
CIONAL, o la publicació d’un ar-
ticle de Toni Morral (el Secretari 
general de la CRIDA) que tenia la 
virtut de no entendre aquí li deia 
“ ... No és això companys, no és 
això”.

Em ratifico públicament que en 
Jordi i en Toni han de deixar el 
seu càrrec a la direcció de la CRI-
DA NACIONAL. Son el tap que no 
deixen  enfortir el moviment. Ni 
una sola idea innovadora i engres-
cadora. No saben com entrelligar 
les lluites compartides ja exis-
tents a la societat catalana amb 
la nostra nova dinàmica.

Tot evoluciona i els boicotejadors 
de la CRIDA actuen de manera sal-
vatge i decideixen per nosaltres.

Per exemple: La direcció del PDe-
Cat presenta dissabte al seu Con-
sell Nacional una proposta per or-
denar l’espai amb JuntsxCat .... i 
parlen del futur de la CRIDA !!!

President Puigdemont, perquè 
ens talles les ales?

No t’amaguis: ja sabem que eres 
darrera de l’afer de la Diputació 
de Barcelona (jo encara ho estic 
valorant i païnt), però ara estàs 
darrera la liquidació de la CRIDA 
i això és insuportable.

Cal urgentment convocar una 
CONVENCIÓ ESTRATÈGICA de la 
CRIDA NACIONAL per la República. 
No podeu continuar fent política a 
base de tuits, necessitem un DO-
CUMENT ESTRATÈGIC per a ser 
discutit. □

divendres, 
19 de juliol, 2019

M’he fet del 
Club de fans 

del President Torra

He d’estar malalt perquè sovint 
quan   un   personatge   el 

Una tria de textos del Blog “Diari Cívic”
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         maxaquen, l’insulten o tergi-
ver sen les seves idees, immedia-
tament m’apareix un sentiment 
de fer-li costat, encara que com-
breguem amb idees diferents. 

És un problema del meu ADN: la 
instrucció genètica “m’ordena” 
fer costat al dèbil, al perdedor. 
És reforçar un aquelarre de per-
dedors.

Jo no coneixia al personatge Torra 
abans de ser President, simple-
ment el recordo amb una pinta de 
pagès amb gorra peruana estant 
a les portes de la presó aleman-
ya de Neumünster a l’estat de 
Schleswig-Holstein, on tenien al 
President Puigdemont. (Mireu la 
fotografia). Ningú amb la pinta 
que feia, podria pressuposar que 
tenia davant un President en po-
tència.

Però el poder és el poder: el To-
rra que ningú s’excitava i bramava 
per donar-li la mà, en 24 hores pu-
jat al cotxe oficial i exercint com 
a President els veïns i les veïnes es 
rifaven el lloc per saludar-lo, sigui 
a la Fira de la Ratafia o a la Diada 
del Cargol. El poder és el poder.

Tot i això jo li escrivia al President 
Torra: “ ... Deixeu-me dir-vos un 
sentiment meu real:  Jo puc dir 
ben alt i fort sense reserves, que 
malgrat els pals que rep diària-
ment el President Torra, és una 
tranquil·litat d’esperit tenir a la 
presidència un polític d’un guix 
moral i d’una honorabilitat enor-
me. Però tenim un patriota presi-
dint, no un polític i molt menys un 
estrateg”. No li deia, però penso 
que Torra és com era exactament 
el meu pare el diputat doctor Co-
lomines: un patriota.

Ara el President Torra el tenen se-
grestat a Palau uns indecents del 
PDeCat; ara el Vicepresident Ara-
gonès, com ERC, ja li han perdut 
el respecte fins i tot en públic; els 
de JuntsxCatalunya també el nin-
guneixen o contradiuen; els pre-
sos desgraciadament ja deliren i 
els grans exiliats ja son al planeta 
mart amb l’Iceta i no crec que do-
nin l’ordre de revertir res.

Si el President Torra, el vaig res-
pectar inicialment per la inclina-
ció malaltissa del meu ADN, ara el 
meu respecte ja és racional i po-
lític.

Prefereixo un President amb va-
lors. I Torra, l’home i el polític, 
els té a cabassos. Els té a prova 
de bomba.

Potser seria hora d’engegar a la 
merda a tot l’entorn de partits 
independentistes i/o d’estratègia 
pseudo-independentista i crear 
el Partit de la Majoria del Presi-
dent. El partit de l’independen-
tisme de base.

Ho pensem?

Sinó cuidem ja al “personatge au-
tèntic amb moral de País” que és 
el President Torra, la casta de l’in-
dependentisme se’l menjarà defi-
nitivament. I no cal dir l’espanyo-
lisme militant. □

dilluns, 
29 de juliol, 2019

En defensa 
dels “partits 

independentistes”

Si algú creu que estic defensant 
una “cadira” o una parcel·la de 
poder dins un partit s’equivoca. I 
si algú creu que sóc independen-
tista d’última hora, encara s’equi-
voca més.

Personalment sóc de l’ALA SOCIA-
LISTA de la CRIDA Nacional per la 
República un moviment interclas-
sista del que he demanat la dimis-
sió -per inutilitat política- del seu 
President, -avui un pres polític a 
Lledoners-, i del seu Secretari ge-
neral. I a la vegada he escrit que 
el President legítim de Catalunya 
Carles Puigdemont avui no sap on 
va i el President Torra com un tos-
sut ingenu, està segrestat per un 
Govern, suposadament de coali-
ció, però que domina totalment 
ERC.

Tot, diem-ne, “l’Espai Puigde-
mont” està en plena reconstruc-
ció amb una batalla interna colos-
sal sense precedents i que ningú 
dubti que s’arreglarà. Guanyarà la 
transversalitat, l’interclassisme i 
els moderats de centre-dreta in-
dependentistes i els socialistes in-
dependentistes crearem l’estruc-
tura organitzativa i la logística per 
avançar. Entre mig “liquidarem” a 
qui s’hagi de “liquidar”. Ni fami-
liars, ni amics, ni advocats, ni tre-
pes, ni acumuladors de càrrecs, 
ni oportunistes, ni..., ni... podran 
espatllar un projecte politic de 
govern i de mobilització.
  
ERC farà el seu camí i la CUP el 
seu. Discrepo de las dues organit-
zacions, però són tan patriòtiques 
com jo o com nosaltres, i els ne-
cessitem.

Igual com n’estic fins els nassos 
de Puigdemont com a polític -no 
com a President legítim-, ho es-
tic de Junqueras, Tardà o Rufián 

i dels Jordis i d’en Morral. Però 
no m’hi haig de casar, ni fer-nos 
“amiguets” amb aquests polítics, 
però també els necessitem. Tot i 
els seus enormes errors, d’ahir i 
d’avui, els necessitem. Els neces-
sitem !!!

Òmnium Cultural, sobretot en 
Mauri, juga a ERC; com l’ANC no 
juga a res, perquè no sap on va. 
Però uns i altres, com alguns di-
gitals i premsa escrita filo-inde-
pendentista, independentista, 
filo-autodeterminista o autode-
terminista, disparen en bala con-
tra els partits independentistes en 
conjunt.

Deslegitimen el sistema de partits 
sobiranistes i invoquen una i una 
altre vagada: la gent, el poble i lo 
ben parits que som la penya.

En canvi diuen que els partits són 
“cadires”, sous, incompliments, 
mentides i un llarg etc. És evident 
que els partits són un joc de po-
ders interns i externs. Ningú dels 
partits és Teresa de Calcuta, en-
cara més, alguns per ser “líders” 
han hagut de propiciar una fila 
de cadàvers, fomentar un espe-
rit clientelar intern amb panxes 
agraïdes i llepa-culs a manta.

Cap partit, cap es salva de tota 
aquesta pràctica. Però cal asse-
gurar i dir-ho ben alt: de l’exis-
tència de líders, quadres i mi-
litants de base que tenen una 
honradesa a prova de bomba.

Però també les organitzacions ciu-
tadanes han propiciat tota aques-
ta merda de “miralls trencats”. 
Hi ha lideratges a organitzacions 
cíviques que només treballen la 
seva projecció personal. En te-
nim exemples històrics que m’he 
fet un tip de denunciar. Podríem 
fer una llista de noms de persones 
que s’han aprofitat de les orga-
nitzacions cíviques, culturals o de 
cooperació per acabar a partits, 
eleccions i càrrecs institucionals.

El procés sobiranista també té la 
seva part d’hipocresía.

Però el nostre procés és un pro-
cés democràtic que creu profun-
dament amb la democràcia dels 
drets, on els partits polítics son 
essencials.

Només les actituds reaccionàries 
o els insensats polítics reneguen 
dels partits.

Sense partits independentistes no 
hi hauria hagut el Referèndum de 
l’1 d’Octubre i evidentment sense 
la gent no hauria estat un fona-
mental i importantíssim acte de 
rebel·lió cívica. Però no mentim 
més als nostres. Sense l’organit-
zació, l’organització, dels partits 
no hagués arrencat res. Qui no ho 
sàpiga és que no està informat o 
vol desinformar. (Els híperventi-
lats ja estant escandalitzats per 

aquests comentaris).

Els sèniors antifranquistes, no ens 
vàrem jugar la vida, la família, el 
patrimoni i la salut per la demo-
cràcia, per tant per l’existència 
dels “partits polítics”, perquè ara 
quatre sobiranistes catalans frí-
vols disparin a boca de canó con-
tra el conjunt dels partits inde-
pendentistes.

Els partits sobiranistes són “Ei-
nes de País” útils, només cal po-
sar-los a punt, fer neteja i fer 
camí. Arremanga’t i ajuda. □

divendres, 
2 d’agost, 2019

El concepte 
“d’UNITAT 

puigdemontista” 
és de dretes?

M’agrada jugar amb els diccionaris 
i amb això que en diuen “Frases 
Fetes”, la famosa “Parèmia” que 
és simplement un enunciat breu, 
sentenciós i enginyós que trans-
met un missatge instructiu, que 
incita a la reflexió intel·lectual i 
moral. N’hi ha de moltes menes, 
com per exemple els proverbis i 
els refranys.

A mi m’han servit per aprendre 
idiomes a un cert nivell, però tam-
bé per a la reflexió política.

Vet aquí que hi ha dos refranys de 
plena actualitat en la vida del Pre-
sident legítim de Catalunya Carles 
Puigdemont.

Un diu: “Entre els uns i els altres, 
la feina per fer”. (Els espanyols 
en diuen “...la casa sin barrer”).

I l’altre: “Cap geperut no es veu 
el gep, ni cap cornut les ban-
yes”. Que té una variant més 
entenedora, treta de l’Evangeli: 
“Veure la palla dins l’ull dels al-
tres i no veure la biga dins el seu”. 
Aprenent l’anglès en dèiem un 
sinònim:“The kettle calls the pot 
burnt-arse”, que traduït vol dir, 
més o menys, “La tetera crida a la 
olla cul cremat”. No em direu que 
no és enginyós.



        Doncs dos “parèmies” que en-
caixen perfectament al nostre Pre-
sident Puigdemont.

El President s’omple la boca de la 
paraula “unitat”, “unió estratègi-
ca”, “lògica d’unitat”, de “mane-
ra conjunta”, fins arribar al “Re-
unim-nos novament”, tot dirigit 
directament a ERC i a la CUP. So-
bretot a ERC.

I aquestes partits com si es tractes 
d’un assetjament brutal, llencen 
improperis, més acurats o men-
ys, negant una i una altra vegada 
el tant magrejat concepte “d’uni-
tat”.

Per sortir del pas s’han inventat 
tots plegats la denominada “unitat 
estratègica”. Que ningú sap que vol 
dir, però segur que vol dir “llistes 
electorals conjuntes, mai més”.

I segurament tenen raó, perquè la 
política i la real batalla d’ERC és un 
plantejament de “classe”. I sobre 
l’independentisme diuen que “es-
tant” però que no “són indepen-
dentistes”. I que de nacionalistes 
catalans, res de res. I blasmen la 
“puresa patriòtica” per justificar el 
tactisme a l’espanyola.

Tot un plantejament d’arrels his-
tòriques per tota aquesta militàn-
cia, plenament conseqüent i que no 
enganya a ningú.

Ells són d’esquerres, volen gover-
ns d’esquerres, volen “menjar-se” 
els autodeterministes no indepen-
dentistes com sigui, fins arribar a 
posar-los en les seves llistes elec-
torals.

Produint-se per exemple avui a Ma-
drid, no a Catalunya, que ERC po-
dria ser una de les parts de la “Con-
federació de Confluències” que 

lidera Podemos. Frissen fins al moll 
de l’os de confluir amb les esqueres 
espanyoles. Gabriel Rufián dona la 
imatge d’un “podemita” d’ànima. 
En Jaume Asens de Catalunya en 
Comú només queda com un escola-
net disciplinat de l’espanyolisme.

A Catalunya ERC forma part d’un 
Govern que ha fagocitat en políti-
ques i en comunicació.

Una historieta: Per demostrar-nos 
que “units” que estant els membres 
del Govern Català, han escenificat 
-aquest dijous- escenes de “passe-
jades conjuntes” de grups de Con-
sellers i Conselleres de diferents 
colors pel Pati dels Tarongers de 
Palau. I oficialment ens expliquen 
que dimarts passat les Conselleres 
dels dos colors de l’estelada varen 
anar a un restaurant per fer un àpat 
conjunt i ens diuen: “...Ho veieu : 
totes unides i dones. Encara més 
unides per ser dones...”. La frase 
exacta ha estat: “Govern unit i les 
dones d’aquest govern una mica 
més”.

A part de l’escenificació infantil, 
queda clar que hi ha govern per 
accident, unit per accident en coa-
lició. Perquè per ERC la concepció 
“Bloc Nacional” no la tenen, la su-
porten, però no la viuen. No està al 
seu ADN.

I anem al President Puigdemont, 
que ha d’aclarir-se d’una vegada.

Jo si fos d’ERC amb molt de “carin-
yo”, respecte el concepte “d’unitat 
puigdemontista” en recelaria total-
ment.

Per diferents raons: primer perquè 
“l’Espai Puigdemont” està amb un 
caos descomunal.

Ni  les dots  de “lideratge 
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Llibres pel TALLER, 
llibres per a tothom

Aquests dos llibrets 
s’han de llegir per 
participar al “TALLER 
sobre la construcció 
de la CRIDA NACIO-
NAL per la Repúbli-
ca”, però la seva lec-
tura és recomanable  
per a tothom.
 
Dues idees en forma 
de pregunta volguda-
ment controvertides i 
provocatives pel de-
bat:
 
PRIMERA IDEA: Sobre 
el llibre del President 
¿El text és una fugi-
da endavant demanat 
unitat a les altres for-
ces independentistes 
mentre el seu espai 
polític està en cons-

trucció i sense unitat? 

SEGONA IDEA: Sobre 
el llibre de Cuixart ¿La 
única novetat i impor-
tància del llibre és el 
Pròleg d’una veu in-
ternacional com la de 
Jamila Raqib, directo-
ra executiva de la Ins-
titució Albert Einstein 
/USA?

UN AVÍS DE SERVEI:  
són uns llibres curts, 
aixó possibilita fàcil-
ment  fotocopiar-los 
integres i no com-
prar-los. No ho feu. 
Compreu-los, perquè 
directa o indirecta-
ment estareu ajudant 
a la “causa”, almenys 
l’editorial.  .
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        analògic” de Puigdemont 
poden reconduir cap situació. 
Com pot dir el President en públic 
“ ...que  els pactes amb el PSC 
són “comprensibles” sempre que 
es produeixin “emmarcats en una 
lògica d’unitat”. Ni a la Diputació 
de Barcelona, ni en Ajuntaments, 
ni en Consells Comarcals ha passat 
això.

Dues coses i totes dues dolentes: 
o canvia el President Puigdemont 
cada dos dies de plantejament o 
ningú dels seus li fa cas.

Però a més, el President “ven” la 
unitat a ERC i a la CUP com un lí-
der de dretes o de centra-dreta. 
Ve a dir: unint-nos, nosaltres re-
presentem els conservadors i vo-
saltres, ERC l’esquerra.

No només és fals : és un insult a 
tots els socialistes que formem 
part de la CRIDA NACIONAL per la 
República i de Junts per Catalun-
ya.

President Puigdemont vostè és 
més del PDeCat que el propi PDe-
Cat i pretén tenir gent d’altres 
colors polítics enquadrats en una 
organització, però sota la lògica 
del partit liberal de Catalunya.

Però a més: ni els hi ven a ERC la 
idea que vostè ja lidera una fór-
mula política de “BLOC NACIONAL 
“ on hi conviuen gent d’ideologies 
diverses. No, no ha fa, ens posa 
a tots en el mateix sac i pidola i 
pidola a ERC. I òbviament l’envien 
a pastar fang.

Vàreu cometre l’error de po-
tenciar electoralment la marca 
“Junts per Catalunya” i vàreu hi-
vernar l’organització CRIDA NA-
CIONAL, posant-hi uns masovers 
que de facto estant potenciant 
una Crida jugant amb paràmetres 
liberals.

Avui no s’està lligant la CRIDA 
-com a moviment-, a totes les 
reivindicacions de base al llarg 
de tot Catalunya. I sabeu perquè 
no es fa? Perquè si la CRIDA fos 
un moviment independent i dinà-
mic, acabaria criticant polítiques 
governamentals. “No es pot estar 
a la processó i repicant les cam-
panes” com us vàrem explicar al 
Congrés de la CRIDA.

President Puigdemont, mentre 
que a “casa” la suposada “unitat” 
es faci menyspreant la part d’es-
querres; mentre vostè i els seus 
-en els que m’incloc-, no sigui un 
exemple provat de “lluita nacio-
nal conjunta, interclassista”, no 
podrà convèncer a ningú.

Oblidis d’ERC i deixi’ls tranquils, 
oblidis de la CUP perquè d’ells 
només la branca “Poble Català” 
entén i son conseqüents en el que 
és la lluita conjunta amb la part 
de la Catalunya independentista 

interclassista.

Faci pedagogia President, després 
de la primera “derrota” per la 
repressió ara no hi ha presa, per-
què estem en període de “rear-
mament” i sobretot no entorpeixi 
la reorganització de la nostra 
concepció de “bloc nacional”. La 
“unitat” sense contingut no porta 
a res i des de la feblesa no es pot 
implementar, ni compartir amb 
organitzacions de cultures políti-
ques diferents.

“Cap geperut no es veu el gep 
...”, President. □

dilluns, 
5 d’agost, 2019

La diputada Laura 
Borràs sense sexe 
com els àngels?

Tots els periodistes sabem que a 
l’estiu “tota cuca viu” i les agèn-
cies de notícies fan més entre-
vistes del que és usual i tota la 
premsa les reprodueix una i altra 
vegada. És temps de substitucions 
i de becaris mal pagats.

Així tenim que la portaveu de 
JuntsxCat al Congrés espanyol, 
Laura Borràs ha parlat i ha dit 
com a resum i titular de la seva 
estiuenca entrevista: “JuntsxCat 
no ha de ser la refundació del 
PDeCat”.

Borràs defensa la “riquesa de sen-
sibilitats que conviuen en la seva 
formació, i ha advertit contra 
qualsevol intent de reduir aquest 
espai a una versió modernitzada 
de l’antiga CDC”.

Per seguir dient: JuntsxCat va 
néixer amb un “esperit trans-
versal” i “ha de poder seguir te-
nint aquestes senyes d’identitat 
pròpies”. “JuntsxCat es basa en 
aquesta riquesa, que ha de que-
dar preservada en qualsevol orga-
nització futura d’aquest espai po-
lític, perquè d’una altra manera 
no seria JuntsxCat”.

Sona bé d’entrada. Però són unes 
declaracions tramposes.

On és la trampa?

Primer una prèvia: La diputada 
Laura Borràs forma part de la di-
recció de la CRIDA NACIONAL per 
la República. Oblidar-se d’aquest 
moviment independentista i trans-
versal i oblidar-se de la seva res-
ponsabilitat personal a la CRIDA 
NACIONAL en les declaracions, és 
molt fort. Però no és que necessiti 
cues de pansa la diputada, l’oblit 
polític no és perquè sí. Veiem-ho.

Laura Borràs com a alt càrrec de 
la Generalitat i precisament pel 
saldo positiu del seu treball pro-
fessional la varen coaptar i ella es 
va adherir a la candidatura impul-
sada per Carles Puigdemont per a 
les eleccions catalanes del 21 de 
desembre del 2017. Era la candi-
datura JuntsxCat. Una candidatu-
ra que com diu Borras “... Juntsx-
Cat és “una galàxia” que inclou 
el PDeCat, perfils independents i 
persones procedents d’altres for-
macions com el PSC, ERC o ICV”.

El que no explica Borràs és que 
JuntsxCat era simplement una 
marca, una marca electoral on 
Puigdemont va lligar i va col·lo-
car candidats com li va plaer. Una 
actitud personal dura per dir-ho 
suau, que va aprofundir amb el 
permanent desencontre amb el 
PDeCat.

Borràs amb aquestes explicacions 
i amb múltiples declaracions an-
teriors: canonitza la figura de 
“l’independent”.

Es podria entendre el que vol dir, 
però encara que siguin uns “su-
pervivents” o conversos vinguts 
d’altres partits, ells també són 
independents al lloc de destí. Bo-
rràs vol dir que ella es “casava 
políticament” per primera vegada 
i els altres venien de “divorcis po-
lítics” de tota mena, alguns d’un 
profund dramatisme.

Però vinguessin d’on vinguessin 
tots eren “independents”, que 
automàticament deixaven de ser-
ho. Entrar a “l’Espai Puigdemont” 
quedes etiquetat.

Però per si algú dins del grup par-
lamentari català de JuntsxCat se 
sentia poc enquadrat sota una 
marca, es van inventar “Junts per 
la República” per organitzar els 
“independents”. O sigui, en un 
mateix grup parlamentari anome-
nat  “JuntsxCat” hi havia i hi ha: 
gent del PDeCat, gent de “Junts 
per la República” i algun diputat 
despenjat, que vola sol.  

Tots els diputats de JuntsxCat 
són independentistes i ideològi-
cament de dreta, centredreta i 
socialistes. Es que n’hi ha algun 

sense ideologia?

La senyora Laura Borràs sense 
ideologia? La diputada Laura Bo-
rràs sense sexe com els àngels?

Com se sap la ideologia d’una di-
putada? Alguns diuen pel que diu 
i pel que fa. Altres diuen per com 
es defineix. ¿Algú sensat a Cata-
lunya pensa que l’Arrimadas és 
una liberal progressista, perquè 
ho diu ella?

Per altra banda la tant esbombada 
defensa de ser una “política inde-
pendent”, té ideologia precisa-
ment per aquesta actitud. És típic 
dels conservadors.

Si Laura Borràs apliques a la po-
lítica, les seves positives actituds 
demostrades “fent cultura”, ani-
ríem molt millor. Mai hauria d’ha-
ver deixat de ser Consellera de 
Cultura. (D’això en parlaré en un 
altre Post).

Però a més d’aquest panorama 
exposat, apareix la creació de la 
CRIDA NACIONAL per la Repúbli-
ca.

Se suposava que la CRIDA NACIO-
NAL era i és un moviment polític, 
transversal amb ideologies diver-
ses, unitari i era de persones i no 
de sigles. És un moviment, però 
legalment és una associació, en-
cara que també s’havia legalitzat 
com a partit. Tota una manera 
destralera de desorientar a la au-
diència que pretenem incidir.

Borràs amb la seva nova i desen-
frenada actitud per estar a tot 
arreu, va batallar per dirigir la 
CRIDA. Fou la candidata més vota-
da, a part del duo Jordi Sánchez - 
Toni Morral que foren formalment 
elegits President i Secretari Gene-
ral, dos masovers sota la fèrria di-
recció del President Puigdemont.

El PDeCat amb una crisi profunda 
per les constants “decapitacions” 
de Puigdemont, va colonitzar la 
CRIDA NACIONAL per múltiples 
vies. I va propiciar un acte de 
Congrés a la búlgara.  

Paral·lelament a tot això, el PDe-
CAT d’amagatotis d’entrada, va 
“robar” i legalitzar la marca 
“JuntsxCatalunya” com a partit 
i va quedar propietari de la marca 
i el partit, logo, etc. etc. Una ju-
gada de “pirates nostrats”, però 
feta en “defensa pròpia” diuen, 
perquè es volien defensar de Wa-
terloo i de les “Borràs”.

Mentrestant, més apunyalaments 
al PDeCat, directament de Puigde-
mont o indirectes de “salvatges” 
que sense cap mena de programa 
i alternativa van seguir decapitant 
a les “veus” del PDeCat.

I així arribem a les passades Elec-
cions Estatals, a les Municipals



      i a les eleccions al Conselh 
Generau d’Aran.

Puigdemont no tenia les sigles 
JuntsxCat perquè eren propietat 
del PDeCat. Però Puigdemont amb 
complicitats internes va fer una 
“matança global” de parlamenta-
ris estatals històrics convergents 
del PDeCat i va promoure una llis-
ta amb gent seva. No cal ni dir que 
els practicants del “trepisme” s’hi 
van oferir encantats.

Laura Borràs que es deia i es diu 
“independent” que era Conse-
llera, diputada al Parlament de 
Catalunya i directiva de la CRIDA 
NACIONAL per la República, d’una 
manera imprudent i amb una falta 
de total de respecte als seus asso-
ciats, va ajudar a congelar la CRI-
DA fins avui.

Atenció mireu que passava: Una 
llista al Congrés i al Senat elabo-
rada entre la nova direcció del 
PDeCat i de manera personal i 
personalíssima pel President Puig-
demont. Però recordem que el 
partit i les sigles JuntsxCat ja no 
era del grup parlamentari català, 
sinó que eren del PDeCat.

El que passava i passa ara també, 
era que a totes les ciutats i pobles 
de Catalunya la única estructura 
existent amb marca, locals, mili-
tància i clientela potencial eren 
del PDeCat.

A cada poble simplement per anar 

a les eleccions van canviar la mar-
ca i o es va anomenar “Junts per 
Catalunya” en general o “Junts 
pel que fos cada territori” de po-
ble, comarca o demarcació.

Ni Puigdemont ni els “amics de 
Waterloo” dominaven cap poble 
de Catalunya a les municipals, ex-
cepte les llistes electorals gene-
rals i els candidats per Madrid.

I a que ha portat tot això? Que 
després dels resultats electorals, 
els pactes en general per tot Ca-
talunya s’hagin fet sota la men-
talitat i ordre del PDeCat. Per 
exemple: Tots els pactes que són 
singulars entre independentistes 
de JuntsxCat i el PSC del 155, han 
estat potenciats pel PDeCat.

La absoluta debilitat de Puigde-
mont en l’articulació i organitza-
ció del territori català, ha pro-
vocat un Puigdemont dubitatiu i 
que hagi beneit pactes insòlits. 
Una munió d’adeptes ha hagut de 
fer servir les “mentides patriòti-
ques”, per justificar i salvar al lí-
der.

Això no treu l’èxit de la candida-
tura europea del President Puig-
demont. (Per aquí anem molt i 
molt bé).

I ara què?

Que la diputada Borràs deixi de 
fer volar coloms.

La marca JuntsxCatalunya és un 
miratge per a tot Catalunya. És el 
PDeCat en realitat. Puigdemont 
no té territori. Els partits els mun-
ten i els reguen diàriament ges-
tors-activistes, ni intel·lectuals, 
ni columnistes, ni funcionaris, ni 
parlamentaris de despatx poden 
fer això.

El PDeCat és el centre-dreta, que 
cal que és reforci, no que és re-
fundi.  I sobretot el que cal és que 
Puigdemont en tregui les mans de 
sobre. El President Mas n’ha de ser 
l’autèntic regenerador, perquè és 
l’únic que ho pot fer.

Només queda el camí real i en-
grescador de la CRIDA NACIO-
NAL per la República, l’autèn-
tic BLOC NACIONAL de “l’Espai 
Puigdemont”. I ha de ser aquest 
espai que enquadri a tothom. El 
nou “Pal de Paller 3.0”.

“Junts per Catalunya” es una mar-
ca circumstancial amb un desigual 
èxit i que caldrà honrar i extingir.

El futur és la CRIDA, evidentment 
dirigida per uns altres i fent una 
altra cosa. Una CRIDA NACIONAL 
rellançada, sent organització 
compartida, sent motor de mo-
bilització i se’n marca electoral 
única.

El PDeCat sense perdre la seva 
identitat s’ha de convertir com 
l’Ala de centre-dreta de la CRIDA 
NACIONAL mentre que nosaltres, 

els socialistes, en serem l’Ala es-
querra. La fórmula de com fer-ho 
s’ha de negociar amb ingeni i ge-
nerositat, però primer cal la vo-
luntat política de voler-ho.

Hi ha molta feina per fer sota la 
direcció del President Puigde-
mont, que hauria de deixar de ser 
el President del PDeCat per passar 
a ser el President de la CRIDA NA-
CIONAL per la República o sigui de 
tots nosaltres.

Només amb un orgull potent i una 
logística adequada d’una CRIDA 
NACIONAL per la República for-
ta, que hagi posat ordre a “l’Es-
pai Puigdemont”, serem capaços 
llavors d’estirar a la “unitat útil” 
a l’ERC i a la CUP. Promoure “la 
unitat” des de la feblesa no en-
gresca, ni obliga a ningú i menys 
a cultures polítiques diferents to-
talment competitives.

I finalment, estimada diputada 
Borràs confiï amb el nostre entu-
siasme i optimisme militant per-
què nosaltres som més partidaris 
de la poètica que diu “... estimo 
a més amb un irrevocable amor 
/ aquesta meva -i nostra- / bas-
tant neta, envejada, bonica pà-
tria.”, que no els que diuen “ ... 
estimo a més amb un / desespe-
rat dolor / aquesta meva pobra, 
/ bruta, trista, dissortada pà-
tria”. Estem construint un lide-
ratge en positiu. □

Una tria de textos del Blog “Diari Cívic”
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Crèdits  de L’INDEPENDENTISTA:  Publicació digital independent d’opinió, promoguda per la ““Comunitat de debat sobre pensa-
ment i estratègia sobiranista”. Amb BLOG propi  http://comunitatindependentista.blogspot.com  L’INDEPENDENTISTA ocasional-
ment  compaginat com a suplement a diferents publicacions digitals, en especial a la revista bimestral LO CAMPUS -el periòdic 
universitari de Catalunya-  (http://www.locampus.cat) i al digital LO CAMPUS DIARI (http://locampusdiari.com)  
Contacte: Martí Parellada  parelladamarti@gmail.com
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dimarts, 
6 d’agost, 2019

Els insults, 
les amenaces 

i els desacords

Donar opinió constant i a més fer-ho 
per escrit, té les seves recompenses i 
els seus problemes.

Si a més, t’especialitzes com jo he 
fet, en un àmbit polític determinat: 
en el meu cas el “món independen-
tista” i ho fas d’una manera compro-
mesa, pots acabar creant-te molts 
“amics”, ja m’enteneu.

Això és un BLOG i per definició és 
OPINIÓ, però a més és la meva opinió 
a cara descoberta.

Sóc periodista però aquí no faig ni 
informació, ni crònica, ni qualsevol 
altre fórmula que sigui una via de do-
nar informació.
  
Opinió, opinió per definició també 
subjectiva i clarament amb un biaix 
personal.

El flamant delegat a Madrid de la 
Generalitat de Catalunya en Gorka 
Knörr, acaba de fer una piulada sobre 
un post meu que es titulava: “La di-
putada Laura Borràs sense sexe com 
els àngels?”, en el que diu: “Com a 
des-informació és un article impe-
cable. Ah, jo també soc soci de la 
Crida”.
 
Resposta meva el màxim d’educada 
possible per a un “diplomàtic nos-
trat”, tot i que la comunicació és en 
el fangar de tuiter: 

“D’acord, gracies pel comentari 
senyor Knörr. Esperarem 100 dies 
per veure com vostè delegat de la 
Generalitat a Madrid fa la seva 
feina. Li desitjo tot el millor i jo 
seguiré DES-INFORMANT o sigui do-
nant opinió. Salutacions cordials. 
Joan-Ramon”.

El mateix post dedicat a la diputada 
Borràs ha provocat un missatge direc-
te via tuiter d’ella, dirigit a mi, co-
mentant les meves opinions. D’això 
no en diré paraula, ni tant sols sobre 
la meva posterior resposta, perquè la 
diputada ha utilitzat una via de co-
municació no pública. El que és se-
gur, és que no serem “novius”.
 
Com a director d’una revista i com a 
director d’un digital diari sobre pre-
msa universitari rebo -literalment- 
centenars de missatges per diferents 
vies: insultant-me, amenaçant-me i 
tot el que vulgueu, menys “maco” de 
tot. 

Heu de pensar que fem premsa uni-
versitari i premsa per a més joves i 

de vegades descarreguen tot el seu 
“merder hormonal” contra tots no-
saltres. 

Però no us penseu: el professorat és 
pitjor. Hem hagut d’acceptar que sig-
nin amb pseudònim els articles escrits 
pels estudiants, perquè es trobàvem 
que després a l’Aula el nostre redac-
tor era interpel·lat i amenaçat pel 
professor suposadament agreujat. I 
les autoritats acadèmiques també ju-
guen l’esport de l’amenaça directa o 
velada.

A més jo sóc d’una família de polí-
tics, i veig que en alguns comentaris 
sobre articles d’algun d’ells, en espe-
cial el més mediàtic, moltes vegades 
hi surto com a germà a insultar. Sóc 
“la Torna” a insultar.

M’encanten dues perles de comenta-
ris que fa poc he vist. El que escrivia 
es ficava grollerament, però molt, 
contra el meu germà i acabava dient: 
“aquest té un germà, en Joan-Ra-
mon, que és més pujolista que la Fe-
rrusola”.
 
I un altra comentari cum laude refe-
rit a mi: “ ... és un fundamentalista 
de l’occitanisme, sembla un “puto” 
aranès”. (Les cometes de “puto” són 
meves).

Però el que marquen de veritat són 
els insuls de la policia franquista quan 
a cops en una comissaria em deien 
cridant entre insults: “Colominas ... 
eres un separatista des de la cuna”.

No es tracta de fer-me la víctima, ni 
d’explicar batalletes, es tracta de dir 
que la colla d’insensats que en l’ano-
nimat ens insulten a tort i a dret, 
només és soroll i que ens ho hem de 
prendre com a soroll.

El problema és quan el “soroll” el 
produeixen càrrecs electes, càrrecs 
institucionals i representatius, lla-
vors entra la perversió en el discurs, 
creant una mala maror molt tòxica. 

Mireu sinó el llenguatge de “Ciuda-
danos”: la diuen constantment tant 
grossa i tant desproporcionada, que 
ja tots n’estem vacunats i ens llisca 
tanta impertinència.

El desacord, la crítica, el debat és una 
via sana, però en el “món indepen-
dentista” s’ha imposat un “desacord 
silenciós” que acaba sent un frívol 
ninguneig que sense expressar-se, és 
més sonor que qualsevol comentari.

De vegades el ninguneig o menyspreu 
simplement és una estafa política en-
coberta.

Per arrodonir-ho, aprofundint en una 
de les controvèrsies d’actualitat: A 
mi no em faran només fer macramé 
a la CRIDA NACIONAL per la Repú-
blica. Que ho pensi el pres polític 
Jordi Sánchez, President de la CRIDA 
NACIONAL, que reivindica a la penya 
-amb raó- poder fer política des de la 
presó. El que no vulgui per a ell, que 
no ens ho encolomi a nosaltres. □

Escultura “El Joan Pau II” d’O
lviero Rainaldi a Rom

a.
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dimecres, 
7 d’agost, 2019

La Consellera Budó vol 
que Puigdemont es 

vesteixi de dona

L’actual Consellera de la Presidència 
i portaveu del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, Meritxell Budó, que 
personalment no conec, sembla que 
provoca les situacions més absurdes 
i contradictòries als espanyolistes de 
Catalunya i també als de l’Estat.

Un digital que forma part de l’arma-
da mediàtica més catalanofòbica que 
existeix, anomenat “El Confidencial” 
ja porta dos articles denunciant que 
la Consellera Budó ha simultaniejat el 
seu alt càrrec de la Generalitat amb 
ser membre també del Consell per la 
República.

El Consell per la República aquell or-
ganisme que la mateixa publicació a 
vilipendiat, calumniat i menyspreat, 
fent-ho a la vegada que al President 
legítim de Catalunya Carles Puigde-
mont el qualificava de fugit, lladre i 
no se quantes coses més.

Però perquè sigui més insòlita la ju-
gada de l’espanyolisme, demostren 
la incompatibilitat de càrrec perquè 
hi ha una llei que ho determina: la 
13/2005, de 27 de desembre, del “Re-
gim d’incompatibilitats d’alts càrrecs 
al servei de la Generalitat”. Fins i tot 
cita els articles concrets de la llei que 
són demostratius de les “incompatibi-
litats”.

Però al·lucineu encara més, ara tota 
la fauna de polítics amb ganes de 
“caça” de l’independentista, s’han 
llençat en tromba i es fan seva les crí-
tiques formulades pel digital.

Sabeu que han fet en realitat?

Que amb la seva operació han donat 
vida i atribuït públicament l’existèn-
cia del Consell per la República i en-
cara més, li atorguen a l’organisme 
una certa representativitat.

Al·lucinant !!! En tot cas, per un fa-
txa espanyol hauria de ser il·legal la 
pràctica de la Consellera, no incom-
patible.

No sé perquè a la Conselleria s’han 
posat nerviosos, perquè l’acció bume-
rang als nassos de l’espanyolisme ha 
estat fantàstica.

Aquests fatxes són enginyosos per re-
primir, però la veritat és que la tant 
criticada Consellera Budó és la més 
enginyosa de l’òrbita de “l’Espai Puig-
demont”.

Dos exemples per començar a corre:

PRIMER
La Honorable senyora aposta perquè 
JuntsxCat sigui “un únic partit” on so-

brevisquin la Crida i el PDeCAT com a 
“espais de pensament”.

“Espais de pensament” ???? .

Ens vàrem associar a una organització 
política per acabar sent una fundació 
o un centre acadèmic per “pensar”?.

Li pot informar algú a la Consellera 
que al seu PDeCat ja té una Fundació 
vinculada al partit i sinó ha canviat 
de nom en diuen “Fundació Llibertat 
i Democràcia”. És una bona “fabrica” 
de pensament liberal.

No enganyem: JuntsxCat només és 
una marca. Un socialista de la CRIDA 
NACIONAL com jo, vol enquadrar-se 
amb els liberals procedents del PDe-
Cat en una organització nova, no sota 
el que només és una marca o un sim-
ple canvi de denominació del PDeCat 
arreu de les comarques. Objectiu: 
“Casa nova” i “articulació nova pel 
territori” amb el 50% els liberals i el 
50% els socialistes.   

SEGON
La Consellera totalment llençada a la 
vida reivindicativa i reforçada després 
de fer un àpat de germanor unitària 
amb totes les Conselleres del govern, 
s’ha vist en cor de dir una reivindi-
cació justa i sentida per molts:  que 
hi hagi “lideratges femenins” en el 
nou Espai i que es vagi més enllà “de 
quotes o de paritat de llista”. “És 
hora que una dona encapçali aquest 
projecte”.

I el periodista veien la primícia, pre-
gunta : I Puigdemont?

La Consellera veien la contradicció, 
ha assegurat que el lideratge de l’ex-
President de la Generalitat Carles 
Puigdemont dins de JuntsxCat “és 
indiscutible”, Budó ha recordat que 
“malauradament és a l’exili” i que, 
per tant, cal algú que “pugui fer fei-
na”. “Ens hem d’endreçar amb una 
estructura de partit polític tradicio-
nal”, amb almenys un Secretari gene-
ral, un Secretari d’Organització i un 
responsable de política municipal, ha 
conclòs.

I la idea del President legítim?
Ara és hora que una dona encapçali 
el projecte? Ara? Ara?

Sonarà a ocurrència d’estiu però la 
consellera Budó vol que metafòri-
cament Puigdemont “es vesteixi de 
dona”, si vol continuar el lideratge. 
Que traduït políticament vol dir: que 
la senyora Honorable del PDeCat diu o 
insinua que el “President legítim” faci 
un pas al costat i potenciem una nova 
Presidenta.

Entre la Consellera Budó i el periodis-
ta s’han oblidat del President Torra.

No us adoneu com d’apassionant és 
“l’Espai Puigdemont”. 

Shakespeare n’escriuria una fantàsti-
ca obra dramàtica. □

Fragm
ent de “Fem

m
e aux cheveux jaunes” (1931) de Pablo Picasso.
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dijous, 
8 d’agost, 2019

Sentir els colors
 com ERC

Deixem les coses clares per als 
nous lectors: sóc de la CRIDA 
NACIONAL per la República i jo 
sí que tinc “sexe ideològic”: 
sóc socialista i crec com estra-
tègia d’alliberament la política 
del “bloc nacional”. Queda clar 
doncs que no tinc cap vinculació 
ni orgànica ni sentimental amb 
ERC. Encara us diria més, els que 
son de la CRIDA NACIONAL i tot el 
sant dia ens recorden o que vénen 
d’ERC o que encara ho són, els hi 
tinc una desconfiança total.

Sóc un idiota perquè a tot hora 
m’estic justificant, però aquí és 
imprescindible. Ara veureu per-
què.

Primera floreta a ERC: Pots es-
tar en desacord amb ERC però 
tenen un Programa. Un programa 
d’esquerres i un programa d’al-
liberament nacional basat en la 
“RESPOSTA GLOBAL” o sigui la in-
tegració de la qüestió nacional i 
social com un tot.

Segona floreta: Pots estar en des-
acord amb ERC però tenen i ex-
pressen els seus dirigents opinió 
i l’expressen obertament sense 
considerar dins l’independentis-
me que hi ha qualsevol tema tabú, 
perquè està sacralitzat, com per 
exemple la ANC o els CDRs.

Tercera floreta:  Pots estar en 
desacord amb ERC però tenen una 
activitat política, social, parla-
mentaria i governamental ben de-
finida amb la idea de fons del “No-
saltres sols” o “Nosaltres abans”, 
amb la clara consigna i actuació 
d’ocupar el màxim de poder pos-
sible per implementar el seu pro-
grama.

I última i quarta floreta: Pots es-
tar en desacord amb ERC però te-
nen un sentit de lleialtat al partit, 
d’orgull d’organització, de sentir 
“els seus colors” d’una manera 
profunda.

Jo estic en desacord en molt del 
que representen els d’ERC, crec 
que moltes coses s’equivoquen, 
però titllar-los de “venuts”, 
“traïdors” o no sé quantes bes-
tieses que estic llegint sobretot 
a twitter, no és que és que sigui 
ofensiu, és que és fals.

El xulo-piscines d’en Gabriel Ru-
fián com si el sentis, estarà dient: 
- Però que diu aquest “tio”, refe-
rit a mi. - Ja som prou grandets 
perquè un “convergent de merda” 
ens defensi, nosaltres ja ho sabem 
fer.

A veure, tots aquests que deuen 
estar més al meu costat que al 
costat d’en Rufián i d’ERC, han 
d’entendre que aquesta colla 
se’ls guanya no amb l’insult o la 
constant canterella que són uns 
“traïdors”, se’l guanya tenen una 
oferta política millor.

A “l’Espai Puigdemont” tenim 
realment aquesta oferta?

Puigdemont fa llibrets, fa supli-
ques, fa tuïts, fa el que pot, -da-
vant un repressió directa i enco-

berta que tots n’haurien de ser 
conscients que està passant-, però 
sobretot el que fa és una fugida 
endavant demanant UNITAT a to-
tes les altres organitzacions in-
dependentistes, però ell té una 
“casa”, un “espai polític” enca-
ra en construcció.

Només una organització “d’esque-
rra-esquera” i l’altra que no po-
dem oblidar: “d’esquerra-esque-
rra-anticapitalistes” com la CUP, 
les portarem a practicar la filoso-
fia de la “lluita unitària”, de la 
“lluita compartida”, si nosaltres 
som el suficientment forts d’orga-
nització, d’implantació al territo-
ri i de representació institucional 
per imposar criteris i condicions.

ERC no és un enemic, és un con-
trincant i una de les branques po-
litico-ideològiques  que necessi-
tem en tot el procés sobiranista.
Però siguem pràctics i tornem als 
continguts de les “floretes” abans 
citades:

A “l’Espai Puigdemont” tenim 
programa, tenim el nostre propi 
full de ruta?

Tenim opinió política pública so-
bre el paper i com dialogar amb 
l’ANC, Òmnium i els CDRs i tenim 
uns dirigents que expressin amb 
una veu compartida i única els 
nostres plantejaments?

Tenim una activitat política, so-
cial, parlamentaria i governamen-
tal internament i externament 
ben definida?

Nosaltres tenim orgull d’organit-
zació i sentim “els nostres colors”?

(D’acord, ERC fa una piadosa 
trampa quan ens “ven” la fabulo-

sa vida del seu partit. És cert que 
tenen una historia llarga i gloriosa 
fent política, però no fent inde-
pendentisme. Durant anys i molts 
anys, han estat federalistes i en 
època moderna l’Esquerra de Ba-
rrera o de Hortalà no té res a veu-
re sobre la qüestió nacional com 
la d’ara amb Junqueras).

En el programa d’humor de TV3 
“Polònia” varen fer una histo-
rieta que es veia a la parlamen-
taria Laura Borràs de JuntsxCat 
entrant en una sala on hi havia 
en Joan Tardà i uns quants més 
d’ERC celebrant el seu triomfs 
a les eleccions estatals, i la tal 
Laura (l’actriu) també saltava i 
ballava, perquè és feia seva la 
victòria d’ERC, perquè tot i ser 
rivals electorals, considerava 
que l’independentisme havia 
guanyat.

De cop Tardà (l’actor) para la ce-
lebració i li etziba a la Borràs:
-I tu que fas aquí?.

-Celebrant la victòria. Li diu la 
candidata puigdemontista.

-Va fora, fora, li diu en Tardà, 
d’una manera passional com 
sempre fa ell. I la Laura és ex-
pulsada de la sala.

Era una historieta però dit en sen-
zill i amb humor és el que està 
passant a la vida real, a la nostra 
arena política.

Quan només vas d’esquerra-es-
querra i no sens el País complert, 
sens els teus “colors” però potser 
perdràs els “colors plurals” del 
teu País. □
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Ens pots ajudar 
econòmicament ?

NECESSITEM ajuts ...

Compte : “Associació VIVÉNCIA ARANESA
Aula Europea des Pirineus”

ES92 2100 3619 1622 0014 2004
suport@locampus.cat

Comunitat de debat sobre 
pensament i estratègia sobiranista”


