
Bona tarda o bon vespre a tothom,

Començo aquesta conferència inaugural del 
nou Memorial Joan Cornudella – Joan Co-
lomines.

Espero que tota la tecnologia funcioni i que em 
veieu a traves del Web o almenys m’escolteu.

Avui us parlo des de Lleida capital, des de la 
redacció de la revista LO CAMPUS entre publi-
cacions i amb un suport tècnic audiovisual des 
de Barcelona.

Com diu el Document de Presentació d’aquest 
Memorial que es va publicar:  

Ho llegeixo literal:  “... és un Memorial d’ho-
menatge a les figures de Joan Cornudella 
el pare del naixement de l’independentisme 
català contemporani i del Dr. Joan Colomi-
nes l’estratega de l’independentisme dina-
mitzador de la lluita unitària per les llibertats 
democràtiques. Un record al teòric i record 
a l’estratega que varen compartir anys de 
compromís i militància al Front Nacional de 
Catalunya (FNC)”. 

Com potser ja sabeu el Doctor Colomines és el 
meu pare i Joan Cornudella fou el mestre que 
em va formar en la direcció política de l’inde-
pendentisme. Per això en aquesta conferència 
que l’eix central anirà de ”Com reclutar inde-
pendentistes a Catalunya?”. 

I hi he escrit de subtítol: “En homenatge al 
meu mestre i al meu pare, en els 80 anys de 
la creació del Front”. 

Aquest Memorial l’organitzem una petita plata-

forma denominada “Fòrum Cívic: Patrimoni 
independentista del Front (FNC)” que vàrem 
crear fa 23 anys, l’any 1997, amb l’objectiu de 
recollir i explicar la història del Front Nacional 
de Catalunya, com a partit i com a moviment 
nacional, polític i social.

Enguany que fa 80 anys de la creació d’aquest 
partit independentisme el Front Nacional de 
Catalunya i al costat d’altres iniciatives de 
commemoració d’aquesta data simbòlica que 
ja estant en marxa, nosaltres els del “Fòrum 
Cívic” en aquesta festa commemorativa volíem 
fer alguna aportació i vàrem decidir posar en 
marxa una iniciativa pública que és promocio-
nar aquest cicle “Memorial Joan Cornudella 
- Joan Colomines”.  

I també, com diuen el Document de Presenta-
ció, i també llegeixo:

 “ ... òbviament el Memorial és en record dels 
dos lluitadors del Front i amb l’objectiu que 
de manera anual, es faci una conferència 
o un taller o un seminari o una intervenció 
pedagògica digital per la que serà convidat 
un o una especialista rellevant, del País o 
de fora, per parlar i debatre sobre “indepen-
dentisme i alliberament en general als Paï-
sos Catalans i/o arreu ...”.

Vàrem planificar i convidar fa setmanes com 
a primer conferenciant del cicle a Josep-Lluís 
Carod-Rovira, però per un moment complicat 
de salut familiar va haver de renunciar a fer la 
conferència, però a més posteriorment ell en 
persona fou el que va tenir un greu problema 
de salut amb una intervenció quirúrgica asso-
ciada, que heu pogut conèixer per la premsa, 
per tant la participació ja era impossible i vàrem 

quedar que recuperaríem la seva col·laboració 
en altres moments menys dolorosos i en els 
que disposi de temps i calma per elaborar re-
flexió política i d’ètica. Perquè volíem que par-
les d’ètica i política en el context de la indepen-
dència nacional.

Us ho comento per que veieu que volem fer del 
Memorial una plataforma on totes les veus de 
l’independentisme hi tinguin cabuda, a part en 
Josep-Lluís Carod-Rovira, tot i les discrepàn-
cies que jo per exemple hi pugui tenir, és un 
referent que cal escoltar.

Cultura unitària

Per què us explico tot això?
 
Doncs com un preludi necessari en la temàtica 
central d’aquesta xerrada que va de recluta-
ment d’independentistes.

Aquest preludi és la “cultura de la lluita unitària”.

Tothom sap que volem dir amb aquest con-
cepte, fins i tot molts polítics independentistes  
situats a les institucions avui en parlen, però 
no la practiquen. Encara més, utilitzen aquesta 
suposada “unitat” com arma llancívola i recrimi-
natòria contra els altres.

Tota una estranya i inútil seducció que està 
portant que a les properes eleccions hi hagi un 
fotimer de sigles de partits o llistes d’electors 
que competiran dins del camp de l’independen-
tisme. 

Tota una situació de desfeta total de la unitat. 
No hi ha ni unitat estratègica, ni tàctica, ni de 
mobilització, ni de reivindicació, ni de qüestions 
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puntuals. Ni tant sols unitat contra la repressió o un 
altra tema sagnat i urgent contra la discriminació de 
la llengua catalana.

Això que en diuen una “sopa de lletres independen-
tista”.

El nacionalisme reaccionari
 
A més fins i tot aquesta “sopa de lletres” una prem-
sa suposadament amiga, quan fan crònica posa a 
tothom al mateix sap, incloent-hi els fatxes de l’au-
toanomenat “Front Nacional de Catalunya de Ripo-
ll”, una colla de reaccionaris que no només taquen 
unes sigles històriques, sinó que a més taquen la 
identitat catalana, el nacionalisme català, l’indepen-
dentisme català en el seu conjunt, que de sempre 
i en les seves arrels ha estat un moviment integra-
dor, anti-racista i anti-xenòfob.

Això cal denunciar-ho d’entrada i amb força. I de-
manar a la premsa que també ajudi a aïllar aquests 
fatxes.

Vergonya s’haurien de donar els diputats que blan-
quegen els fatxes suposadament nostrats en supo-
sades mini-cimeres independentistes on line. I en-
cara haurien de tenir més vergonya aquells polítics 
irresponsables que premeditadament fan confusió 
pública sobre el Front Nacional: històric i democrà-
tic del “Front de Ripoll” una colla de sàtrapes reac-
cionaris.

La “cultura de la lluita unitària democràtica i inte-
gradora” està precisament en la pròpia creació 
d’aquest Memorial que avui inaugurem.

Patrimoni independentista del Front

Parlem  d’entrada doncs, del Patrimoni indepen-
dentista del Front.

És impossible explicar l’independentisme català 
modern i tota la seva evolució política sense tenir 
en compte a Joan Cornudella i Barberà.

Cornudella té una vida gloriosa, amb diferents clars 
i obscurs i amb un final polític al PSC (PSC-PSOE).

Hi ha publicada una biografia de Joan Cornudella 
de Fermí Rubiralta, per tant no cal explicar detalls 
íntims i ben coneguts del nostre protagonista, sinó 
el que cal és explicar els posicionaments polítics i 
pràctiques polítiques de Joan Cornudella, que de 
personals i pel seu ferm lideratge han passat a ser 
pràctiques col·lectives de tot el moviment.
 
Cornudella comença de veritat a la política com un 
patriota d’Estat Català, atenció aquí aquest terme 
de “patriota” perquè donarà joc a tota la història de 
l’independentisme català fins arribar al President de 
la Generalitat de Catalunya Quim Torra.

El patriotisme d’Estat Català és un sentiment na-
cional més passional i filosòfic que polític, més 
nacionalista que de reivindicació política asèptica. 
Recordem que estic parlant del partit de Francesc 
Macià i que Cornudella s’hi n’inscriu el 1936 i en 
seria Secretari general.

Primera idea original de Cornudella: cal unitat de 
l’independentisme i ajuda a crear el Front Nacio-
nal de Catalunya (FNC). O sigui aquesta idea de 
“Front” ja pressuposa transversalitat en les mane-
res de pensar tant amb la qüestió nacional com la 
social, que en aquest estadi inicial a la qüestió so-
cial no li donaven un valor i categoria significativa. 

Era un “Front nacional” precisament per la reivin-
dicació de l’independentisme, però no tots vivien 
aquesta reivindicació de la mateixa manera. En ge-
neral hi havia un substrat de reivindicació ortodoxa 
i sacralitzada. La “pàtria” és la “pàtria”.

Cornudella ja des del començament, però ho va 
aprofundir i aconseguir al llarg dels anys, fou el 
dessacralitzar l’independentisme. Va donar a l’inde-
pendentisme un valor polític. Patriotes sí, però amb 
programa polític.

Això que per alguns els hi pot semblar poca cosa, 
té una transcendència enorme en tota la història de 
l’independentisme català.

Estic parlant de totes unes actituds nacionals pro-
fundament democràtiques, ben lluny i sempre con-
traposades a posicions de “nacionalisme excloent”.

Idees centrals de Cornudella

Veiem quatre idees centrals de Cornudella, sense 
donar-li ordre cronològic: 

La primera idea crear un context d’unitat organitza-
tiva amb el format de “front” amb el nou FNC.

La segona idea com ja també hem vist:  dessacra-
litzar l’independentisme o si ho voleu dir d’una altra 
manera, posar en el carril polític l’independentisme.
 
La tercer idea exercida enèrgicament: l’atac i elimi-
nació de qualsevol vel·leïtat nacional expressada 
en termes que distorsionin els valors democràtics, 
tant en el fons com en la forma. Un atac frontal a 
l’exclusió. Unia democràcia i solidaritat: la idea “és 
català qui viu i treballa a Catalunya i ho vol ser” que 
s’atribueix a Jordi Pujol i és de Joan Cornudella, 
sintetitza aquest profund respecte democràtic a la 
immigració.

I la quart idea: l’independentisme del FNC havia de 
buscar i promoure plataformes i activitats antifran-
quistes amb altres forces o sectors polítics. O sigui 
això que en diem la “unitat antifranquista”. En aquell 
època d’entrada mai es contemplava la participació 
dels comunistes, perquè hi havia bastant anti-co-
munisme en l’oposició catalana.

Totes aquestes idees de Cornudella i tots els seus 
col·laboradors -en els que m’incloc- les vàrem pro-
moure, cada un en el moment polític que vam viure.

Fou l’any 1947 que el Front, el FNC, deixa precisa-
ment aquesta idea de front i es converteix amb par-
tit polític independentista i assumeix una ideologia 
concreta, expressada com a socialisme democràtic. 
Un independentisme que reivindica els Països Ca-
talans, tot i actuar com organització només a Cata-
lunya.

Tota aquesta activitat va portar a una entrada im-
portant de joves a les files del FNC a començament 
dels anys 60. 

I posteriorment era temps de revolta i era el que 
avui coneixem com a “Maig del 68”, segurament en 
aquell moment no s’era conscient de tota l’enorme 
transcendència que va tenir. No hi ha cap constàn-
cia que gent del Front visques en directe tot lo de 
Paris, però tota la influència ideològica a Catalunya 
ja la teníem per tot arreu. I així arriba novament el 
marxisme a l’independentisme català.

De fet segons qui construeixi la historiografia tot 
s’explica d’una manera o una altra diferent. A nosal-
tres aquí ens interessa són dues idees i m’és igual 
quan van aparèixer i desenvolupar. 

Una idea és que aquells “joves” van evolucionar 
ideològicament a postures més radicals en les so-
lucions pels problemes socials. La segona idea era 
que volien i així ho varen aconseguir que el Front es 
deixes de posar qualificatius al concepte socialisme 
i que tot quedes clar que hi havia un indiscutible 
postura de classe. 

Malgrat els canvis els “joves” varen continuar dient 
que hi havia hagut un cert canvi terminològic, però 
sense canvis ideològics profunds.

També es qüestionava que el Front reivindiques els 
Països Catalans però només actues a Catalunya, ja 
llavors els estudiants del Front tenien lligams amb 
estudiants valencians a la universitat.

També aquesta “joves” criticaven la poca activitat 
del “Front”, que els hi deien que només quedava 
centrada la seva activitat en els contactes de la “llui-
ta unitària” amb les altres forces anti-franquistes. 
De fet era veritat. En canvi els “joves” deien que 
calia participar en les lluites obreres i socials. I dit i 
fet i  varen  participar al Sindicat Democràtic d’Estu-
diants de la Universitat de Barcelona i a Comissions 
Obreres.

I amb tot aquest panorama de desavinences i des-
encontres comença un dels cismes més importants 
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de l’independentisme català que dura fins avui, 
fins aquest 10 de desembre de 2020.

Insòlitament va ser una ruptura dialogada i 
consensuada, que va certificar que no era pos-
sible l’acord i recomanava l’escissió. 

Varen trigar més o menys un any i els “joves” 
sortits del FNC és varen constituí com a partit 
polític: el Partit Socialista d’Alliberament Na-
cional dels Països Catalans (PSAN).

Es dibuixa ja conjuntament un MODEL de pen-
sament i de conducta política que és el mateix 
que trobem avui.

L’aportació del PSAN quan encara no tenia 
sigles, les aportacions que va portar a discu-
tir en temps de ruptura tenia una idea clau: la 
RESPOSTA GLOBAL.

La RESPOSTA GLOBAL és el concepte, l’ar-
tefacte polític que l’independentisme de clas-
se defensa ideològicament, estratègicament i 
com aplicacions en les seves tàctiques secto-
rials.

Fonamentalment és la defensa que les lluites 
nacional i social són indestriables. Que pensar 
i potenciar una independència nacional que no 
comporti el triomf de les classes populars, no 
és correcte.

No és un joc teòric això, té una traducció en el 
treball estratègic i també en la col·laboració en 
la lluita amb diferents sectors. El que es trac-
te és a nivell estratègic, defensar una política 
de base orientada a les classes populars per a 
conscienciar-les, mobilitzar-les i organitzar-les 
i no prioritzar una política de pactes amb al-
tres forces, que en aquell moment eren anti-
franquistes per assolir quotes de poder a les 
futures institucions democràtiques.

És a dir, una política de partit de classe, poten-
ciant un independentisme de classe amb un 
plantejament d’anàlisi i de possibles conques-
tes populars amb una concepció marxista.

Dit d’una altra manera: la diferència entre el 
FNC i el PSAN eren de concepció de com 
afrontar la lluita nacional. 

El FNC creia que s’havia de fer amb amplis 
sectors socials, de manera interclassista, or-
ganitzats en el partit, però també calien afa-
vorir pactes amb altres sectors plurals i orga-
nitzats per avançar en la lluita d’alliberament 
nacional.

Mentre que el PSAN no creia en els “blocs o 
fronts nacionals” com organització, prioritzava 

un plantejament de classe, de classes popu-
lars i això repercutia tant amb la tria dels sec-
tors que volien influir treballant-hi políticament, 
com en la participació unitària en les diferents 
plataformes antifranquistes.

La predicció més brutal que els “vells” del FNC 
varen fer als “joves” del PSAN és que amb la 
RESPOSTA GLOBAL com a mascaró de proa 
acabarien al PSUC, com avui ja sabem que 
una part de militància hi va acabar.

En aquell moment històric teníem dues línies 
d’actuació dins de les famílies independentis-
tes i la seva evolució apareix avui i amb molt 
dels seus protagonistes vius, alguns jubilats 
políticament, però d’altres impartint càtedra en 
els diferents think tanks de l’independentisme 
actual. 

L’altre aspecte a clarificar en la historiografia 
de l’independentisme és que el discurs “so-
cialista” del Front a partir del 68 fou molt sòlit, 
Cornudella n’era el seu elaborador teòric. Els 
Congressos, les Convencions i els programes 
del Front varen assumir tot aquest treball teòric 
que en resum és el “socialisme solidari”.

Curiosament el FNC bevia molt del socialisme 
francès precisament un socialisme estatalista. 
François Mitterrand ens interessava molt. 

Des del començament vaig seguir amb passió 
com es va contribuir a reconstruir el socialisme 
francès, com es va reconstruir el discurs polític 
l’any 1969 i com amb Alain Savary va unir la 
Section Française de l’Internationale Ouvrière 
amb diverses agrupacions i clubs socialistes. 

Joan Cornudella em guiava a seguir tota 
aquesta transformació. Una autèntica contra-
dicció, encara que apassionant, perquè el cen-
tralisme de Mitterrand era un fet. Tots plegats 
potser en el fons érem més rocardiants o sigui 
de Michel Rocard del Parti Socialiste Unifié. I 
tot això en plena clandestinitat.

El textos sobre socialisme de Joan Cornudella, 
encara no s’han recollit, ni s’han editat i tam-
poc malauradament no n’hi ha una revisió crí-
tica i ben referenciada. Caldrà fer-ho.

El Doctor Joan Colomines, l’estratega

El Doctor Joan Colomines i Puig, o sigui el 
meu pare a més d’acompanyar a Cornudella 
en la teoria i en la pràctica política, aportà mol-
tes altres coses a l’independentisme com les 
iniciatives al món cultural i cívic. 

I també en especial aportà que el FNC bus-
ques i promogués plataformes i activitats anti-

franquistes amb altres forces o sectors polítics. 
O sigui forjar la “unitat antifranquista”, desen-
volupant la tàctica oficial del Front denomina-
da la “unitat per l’acció”.

Precisament ara és quan cal desmentir a al-
guna historiografia, perquè mai al Front hi va 
haver dues ànimes en la direcció i en la mili-
tància durant el període de la unitat antifran-
quista com escriuen alguns. Ens diuen que hi 
va haver una part a favor de liderar i potenciar 
la unitat antifranquista i una altra que no creia 
aquesta tàctica política. Això és fals. Tot era 
el mateix i ben lligat, amb especialitzacions de 
lluita diferent.

A més també ara cal dir, que és sabut perquè 
ho he escrit, que jo crec que la història del 
Front Nacional de Catalunya  s’explica mala-
ment, perquè es fa de manera parcial i es pre-
senta a la organització de manera empetitida 
per un resistencialisme i activisme com si fos 
el tot i de fet es una petita part d’una política 
més amplia. D’una política més forta, més de-
terminant a Catalunya en molts sectors i que 
les visions parcials desdibuixen.

I el Dr. Colomines n’era un dels promotors 
d’aquestes polítiques que amplien al Front 
amb altres cercles de simpatitzants, fossin afi-
liats formals, com no ho fossin.
 
A nivell de l’antifranquisme unitari organitzat 
hi varen haver moltes iniciatives en marxa des 
dels anys 60 cap a finals del franquisme, i vull 
ressaltar el paper de promotor i de lideratge 
del Front en tota aquesta unitat. Lideratge in-
tel·lectual segur.

El Front de Colomines i Cornudella / de Cor-
nudella i Colomines van vestir políticament i 
logísticament l’anomenada “unitat per l’acció” 
com he dit abans, que varen fer possible tots 
els organismes unitaris catalans més impor-
tants, com fou la Coordinadora, l’Assemblea 
de Catalunya i el Consell.

Precisament, el Front va tenir un paper deter-
minant en facilitar la Integració dels comunis-
tes del PSUC en la lluita unitària catalana.

La gent del FNC en varen ser els principals 
avaladors i els que fent de pont, varen con-
vèncer a tota una oposició democràtica molt 
anti-comunista i que no deixaven de recor-
dar-los-hi les seves nefastes accions en èpo-
ques anteriors. 

El POUM i tota la repressió que va patir dels 
comunistes, arribant a liquidar el seu líder l’An-
dreu Nin, restava com una llosa que dificultava 
la reunificació de tota l’oposició antifranquis-
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ta. Precisament l’ERC de Heribert Barrera que 
estava enfrontat amb l’ERC de Josep Andreu 
Abelló, -dos faccions enfrontades i organitza-
des per separat que discutien per la propietat 
de les sigles-, eren uns dels principals antico-
munistes, però anti-comunistes catalans, dels 
altres de la resta del món en deien poc. 

Les dades històriques, corroborades en dife-
rents Memòries, ens diuen que el 8 d’agost de 
1967 Joan Cornudella visità Antoni Gutiérrez – 
el Guti- per convidar al PSUC a participar en 
una reunió del Comitè 11 de Setembre —del 
qual fins llavors eren exclosos, com ho eren 
d’altres plataformes unitàries com el Comitè 
Ametlla. El va convidar amb el propòsit d’estu-
diar la convocatòria d’una manifestació. 

L’onze de setembre és una data important com 
tots sabeu i la manifestació de 1967 fou un èxit 
simbòlic de molta volada perquè  hi va partici-
par classe obrera de veritat, sobretot immigra-
da.
 
A més el PSUC hegemònic a molts llocs de 
Catalunya, menys a les Terres de Lleida que 
ho era el FNC, va acabar portant a la lluita uni-
tària sectors obrers, culturals i molts d’altres 
que estaven localment organitzats, però que 
era la segona corona d’influència del PSUC i 
òbviament els seus aliats en les lluites i orga-
nitzacions unitàries. De fet, tanta organització 
sectorial era l’eco de la central política que era 
el PSUC.

Això de “l’eco” tothom ho sabia i òbviament 
també el FNC, però amb aquesta actitud de 
potenciar la idea de “bloc nacional” dins i fora 
del partit, veiem bé “col·laborar” amb el PSUC, 
perquè ningú del FNC mai vàrem pensar que 
el nostre partit era frontera amb els comunistes 
del PSUC.

En canvi el PSAN si que els veia com a compe-
tidors al PSUC i això dificultava algunes col·la-
boracions amb els comunistes.

De totes maneres el FNC no va calcular bé el 
fenomen que es donava a Catalunya respecte 
el PSUC i que sí que fèiem frontera amb ells i 
ens treien possible “clientela”. 

Clientela demòcrata, no clientela comunista, 
perquè el PSUC va saber fer una feina “d’es-
combrat i de contenidor democràtic”, que vol 
dir que enquadraven tot tipus de demòcrates 
antifranquistes, seguessin comunistes o no, 
perquè el que volien ser és el “partit”, el “par-
tit de País”, encara que no deixava de ser un 
partit de classe catalanista i espanyolista, que 
no feia de “front nacional” com aspiràvem els 
independentistes de Cornudella, sinó que aspi-
raven a ser un “front democràtic”. 

En algun moment ho varen ser de “front demo-
cràtic”, encara que tota la historiografia oficial 
dels comunistes magnifiquen una època, certa-
ment gloriosa i molt generosa per part de molta 
gent que fou molt honesta, però ni de bon tros 
varen dirigir ni el País, ni l’oposició democràti-
ca, almenys a Catalunya. 

I no cal dir que mai el Front va fer seguidisme 
al PSUC sinó que va tenir un real protagonisme 
ja fou a la Taula Rodona (1966-1973), a la Co-
missió d’Amnistia (1969), a la Coordinadora de 
Forces Polítiques de Catalunya (1969-1975), 
a l’Assemblea de Catalunya (1971-1977)  i 
al Consell de Forces Polítiques de Catalunya 
(1975-1977).

Finalment cal recordar i jo ho faig amb una cer-
ta ràbia, que el famós 11 de setembre a Sant 
Boi de l’any 1977 fou la celebració i el dia que 
el PSUC va deixar de fer costat en lluita uni-
tària al Front Nacional de Catalunya de Joan 
Cornudella. 

Després d’anys, d’anys de lluita unitària anti-
franquista varen passar a fer costat incondicio-
nal a Jordi Pujol i a la seva gent, a traves de 
Miquel Roca Junyent. Però també fou l’època 
de la davallada final del PSUC quan varen co-

mençar les eleccions democràtiques.
 
A part de constatar que tot aquest món unitari 
antifranquista ha estat historiogràficament molt 
mal explicat, ens cal fer-ne una pinzellada des 
de la politicologia. 

Durant la lluita unitària antifranquista, com era 
d’esperar, no tot varen ser flors i violes, tot i 
la repressió -i recordem que aquesta repressió 
era d’una dictadura molt dura- hi varen haver 
moltes controvèrsies i ara, molts anys després, 
ens trobem plantejaments historiogràfics total-
ment decantats per una o varies de les parts 
implicades en aquestes controvèrsies anti-
gues. Això també passa entre els papers de la 
lluita unitària entre el FNC i el PSAN.

Les dones militants

Un punt final de recorregut històric en aquesta 
conferència del Front:

Hi ha una temàtica que no pot esperar més: 
Que és la visualització i divulgació de les dones 
militants de l’independentisme històric i òbvia-
ment del Front. Foren moltes i essencials.
La historiografia de l’independentisme no ha in-
corporat la perspectiva de gènere. 
L’altra qüestió: em faig creus de com de mala-
ment la Generalitat de Catalunya d’avui, tracta 
la Memòria històrica de l’independentisme. I no 
cal dir del Front i dels seus 80 anys d’història. 
El govern més independentista de la terra no 
ha dit ni una paraula de la commemoració dels 
80 anys del Front !!!

El reclutament d’independentistes

Amb aquest posicionament històric que he fet 
fins aquí, ja podem intentar contestar la pre-
gunta: 

Com reclutar independentistes a Catalunya 
avui?
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Jo sóc i em sento un reclutador polític, es a 
dir m’especialitzo en explicar i a poder seduir 
als nostres conciutadans no independentistes, 
que encara que no ho siguin, al menys ho res-
pectin democràticament i acceptin escoltar.

El “reclutar” paraula que potser us sembla es-
tranya i de fet no ho és, jo la utilitzo en la meva 
altra feina professional que és la d’assessorar 
a universitats d’arreu del món de com reclutar 
nous estudiants futurs universitaris, com se-
duir-los perquè facin el pas d’anar a una uni-
versitat o una altra.

I en política és el mateix.

És utilitzar un argumentari potent, però obert, 
per assumir les opinions de qui vols involu-
crar en el teu projecte, a la teva idea, o a un 
equip o per a un centre d’estudis superiors per 
exemple, com deia abans.

I com deia:  aquest reclutar acadèmic, en polí-
tica i en el projecte independentista és el ma-
teix.

Segur que hi haurà qui faci fàstics per utilitzar 
aquests conceptes i aquestes tècniques en el 
camp de l’opinió publica, però és evident que 
el nacionalisme o l’independentisme és una 
reivindicació de sentiments, de patriotismes, 
d’identitat i que ens emociona el que defen-
sem, però avui la defensa o la fem de manera 
seriosa amb clars objectius estratègics i tàc-
tics, amb una planificació perfectament entre-
lligada i molt professional, sinó ens passarà 
que tots els nostres sentiments seran emocio-
nants, però quedaran com un independentis-
me líquid, com un aigua de mar agafada per 
les nostres mans i que se’ns escapa entre els 
dits.

Ja avui ni la solidaritat, per exemple en la coo-
peració internacional, es preveu i es fa només 
amb gent que només actua de bona fe i els 
cooperants no son “bona gent”, sinó que a 
més son professionals en camps específics 
com de salut, o de logística o d’arquitectura o 
d’avituallament o d’altres especialitats.

“Fer independentistes” necessita molta gene-
rositat amb el que vol ser espanyol a Catalun-
ya o als Països Catalans. 

Malgrat que els hipoventilats i talibans dels 
meus, pensin que faig un plantejament tou i 
il·lús, però jo crec sincerament que s’equivo-
quen.

Ja ha passat l’hora dels arrauxats, dels irres-
ponsables que amb grans paraules exciten als 
patriotes catalans en un camí cap a una su-
posada Itaca que tenim a la cantonada, però 
simplement el que prediquen és anar cap a ti-
rar-se a una piscina, que a més no hi ha aigua.

Un reclutador independentisme no pot adme-
tre plantejaments excloents, sectaris, fets amb 
l’estomac. 

Cal molta intel·ligència i molta empatia per 
portar al camp independentista persones que 
no ho tenen clar o que simplement tenen clar 
que no ho assumiran.

Ara estem en plena campanya electoral per 
unes eleccions autonòmiques a la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, per tant hi ha una ri-
valitat constant, de manera oberta o de mane-
ra més subtil i fins i tot subterrània. 

Evidentment tot és legítim i fins i tot legal, però 
el que no és legítim, és de la manera bruta que 
tots els partits, tots, tots els col·lectius electo-
rals com les agrupacions d’eleccions, fins i tot 
les organitzacions cíviques i culturals, ja estan 
fent: que és una desinformació premeditada, 
que embruta la clarificació política i perquè no 
dir-ho patriòtica.

Jo de Junts per Catalunya

Potser algú dels que m’esteu escoltants ja 

sabeu que jo forma part d’un partit: Junts per 
Catalunya i que últimament he participat en 
unes primàries internes de Junts en l’elecció 
del presidenciable a les llistes. La meva cursa 
va quedar aturada perquè em faltaven 9 avals. 
Avui no estic en cap campanya de primàries 
per cap llista electoral.

Us ho explico això, perquè heu de saber po-
líticament i organitzativament on sóc, però us 
puc ben assegurar que el que m’interessa a 
mi és la independència i la meva anàlisi agafa 
tota la “família” independentista en el seu con-
junt. A mi m’interessa ERC, la CUP, el PDe-
Cat, Demòcrates, Primàries Catalunya,  etc. 
..... i òbviament el meu partit Junts per Cata-
lunya. Partit al que de cap manera hi renuncio.

No estic exercint el que els nostres cínics en 
dirien un “bonisme de foc de camp”, el que 
exerceixo és a la pràctica el que és la cultura 
del pacte unitari.

Tothom s’omple la boca del concepte “unitat” i 
ho acostuma a fer organismes que practiquen 
internament, no la unitat i el diàleg, sinó l’uni-
tarisme ben lligat i obedient. Us podria explicar 
molts i molts casos de tots els partits indepen-
dentistes, que de manera interna necessiten 
aprofundir més la democràcia.

No cal ni dir que el concepte unitat mal utilit-
zat, ha servit per separar més i més els partits 
independentistes.

Ara i a partir d’aquí faré dues coses .

En un primer trosset d’explicació donaré unes 
pinzellades generals de com reclutar inde-
pendentistes a Catalunya?. En general, en 
genèric, sense sigles de partits, ni concretar 
entitats.

I a continuació dedicaré un segon trosset d’ex-
plicació baixant a l’arena política i explicant 
algunes de les diferències de Junts, d’Esque-
rra Republicana, de la CUP, del PDecat, de 
Demòcrates, de Primàries de Catalunya, del 
Partit Nacionalista i de Podem. O també de 
l’ANC i d’Omnium.

Fer costat als represaliats

Primera qüestió: Honorem i honoro  amb emo-
ció els quasi ja 3.000 represaliats que tenim 
els independentistes. 

Òbviament també honorem i honoro tots els 
nostres represaliats que amb càrrecs institu-
cionals estant a la presó i a l’exili.

Afegim ara la última vergonya que cal denun-
ciar: que és la venjança repressiva del Supre-
mo revocant el Tercer grau penitenciari als 
presos polítics.

Però la nostra legitima i sentida emoció l’hem 
de traduir amb solidaritat pràctica: 

Menys ploraneres i més fer-los-hi costat amb 
recursos humans i econòmics. Dels 3.000 re-
presaliats hi ha una enorme majoria deixats 
de la mà dels lideratges independentistes.

Menys donar-se cops al pit de desesperació, 
i ja elaborar i entrar a discussió una llei d’Am-
nistia al Parlament i al Parlamento. 

A més no pot quedar ni un sol represaliat sen-
se un sou a final de mes. O sense un advocat 
inscrit a la causa, no un d’ofici.

Si el moviment independentista català que re-
cordeu: només és un, això sí diversificat en 
diferents cultures polítiques i etiquetats amb 
diferents sigles, no sap per negligència, defen-
sar i protegir a la seva gent, hi ha d’haver molt 
de líder-funcionari que hauria de retirar-se.

Però dit tot això, que vol dir enfocar diferent 
el tractament de la repressió i la defensa de 
la nostra gent, i que quedi clar que parlar de 
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la nostra gent per a mi, hauria de ser tothom, 
o sigui qualsevol independentista militi on mili-
ti, tingui la cultura i pràctica política que tingui. 
Però defensat això, cal explicitar que la qüestió 
de la repressió, no pot només ser l’eix central 
de la nostra lluita quotidiana avui.

La repressió, el feixisme estatal i l’ideològic, 
ens hi hem d’afrontar, però no pot marcar tota 
l’agenda independentista.

Siguin primer els indults, que crec que s’han 
d’acceptar, o sigui una llei d’amnistia, no serà 
el final del camí, per tant l’independentisme és 
l’eix i el protagonista de la nostra feina.

L’altra qüestió és el tema de la “confrontació” 
amb l’Estat i amb l’espanyolisme organitzat a 
Catalunya i fora de Catalunya.

Hi ha una bona colla de companyes i companys 
independentistes de diferents partits que cla-
men per l’enfrontament, per la mobilització no 
només simbòlica sinó a més que aturi el país i 
faci mal a les delegacions espanyoles, clamen i 
clamen amb paraules grosses,  però les parau-
les fins i tot les dites amb dignitat i d’una clara 
reivindicació democràtica, se les endú el vent.

El President Quim Torra

Veiem l’episodi de tot el període  governamen-
tal del President Torra que ha estat un clam 
constant de denúncia.

Per una banda el President Torra ha estat el 
President amb una ètica enorme que segura-
ment mai hem tingut a Palau, i això animava. 
Jo personalment em vaig fer simbòlicament del 
“club de fans de Torra”, vaig escriure que jo dor-
mia tranquil saben que al Palau de la Genera-
litat hi dormia un President d’una moral potent. 

Però reconegut tot això, el President Torra per 
l’independentisme i per la construcció del camí 
que ens ha de portar aquesta llibertat, va ser 
un President poc útil i contraproduent.

I no per deixadesa o negligència, sinó per una 
inutilitat de governança de coalició i per la 
transmissió d’un missatge de derrota constant i 
d’un independentisme ja no només líquid, sinó 
de retòrica de paraules gruixudes però sense 
cap traducció pràctica per avançar.

El President Torra és l’exemple clar de dues co-
ses que hem d’eliminar de l’independentisme 
català: per una banda la retòrica de les grans 
paraules que només agraden als hiperventilats 
i no sumen ni una sola persona més al projecte.

I l’altre qüestió és que l’autonomisme, la Gene-
ralitat de Catalunya, la seva Presidència no és 

una corda al coll que no ens deixa avançar cap 
a la independència, sinó que és una platafor-
ma i un altaveu descomunal que els Presidents 
Mas, ni Puigdemont, ni Torra han sabut aprofi-
tar-la.
  
Sobretot el President Torra no ha sabut engres-
car, unificar i mobilitzar l’independentisme des 
de la plataforma governamental.

No ha fet el que precisament l’unionisme li re-
treia de males i calumnioses maneres que feia 
i que desgraciadament el President no feia.

No és que ni Puigdemont, ni Torra no fessin les 
suposades Estructures d’Estat, és que ni tant 
sols han sabut muscular des de la Generalitat 
l’independentisme de base.

Atenció: Hem tingut majoria parlamentaria in-
dependentista, un govern: el més independen-
tista de la història, un President independentis-
ta i molta fullaraca cremada, molt de fum i de 
fantasmades, que sinó fos per la repressió de 
baix nivell o de la més d’alt nivell com ha estat 
la presó i l’exili, molt abans hauríem d’haver cri-
ticat a Torra. I deixebles.

Com que estem en format conferència i cal ser 
àgil. I perquè m’escolteu i no em llegiu, deixeu-
me contestar uns interrogants expressats en el 
camp de l’independentisme i perfilar posterior-
ment, que penso que caldria fer. 

I ja us ho anuncio el que defenso que és: un 
canvi radical d’estratègia independentista.

Hem escoltat o llegit cinc frases, expressades 
com a sentències:

Primera: Ens caldrà fer una confrontació inte-
l·ligent.
Segona: L’Estat no domina el territori de Cata-
lunya.
Tercera: L’Autonomia, les institucions autonò-
miques i el propi Estatuts son l’impediment per 
la independència.
Quarta: Les properes eleccions les hem de 
presentar com a Plebiscitàries. 
Cinquena: si arribem o superem el 50% de vots 
implantarem la independència de Catalunya.

Us estalvio ara identificar qui ho va dir, encara 
que algunes de les sentencies son defensades 
per gent del meu partit i també d’altres forma-
cions.

Les 5 Sentències són falses. O almenys par-
cialment falses, tot depèn de com les utilitzis 
per un Full de Ruta cap a la independència de 
Catalunya.

La Via Catalana

Aturem-nos en una prèvia: Ni el procés esco-
cès o el quebequès o altres processos d’allibe-
rament nacional ens seran útils, perquè el que 
hem de construir és LA VIA CATALANA A LA 
INDEPENDÈNCIA.

Una via pròpia i singular, realista,  eficaç, prag-
màtica, pacifica, participativa i menys simbòlica 
i més contundent.

Existeix un independentisme potser minoritari 
però existeix, del bla-bla-bla, del simbolisme 
extrem, de la defensa de la unilateralitat ex-
pressada de manera simbòlica i irresponsable, 
aquest independentisme eixelebrat és suïci-
da, per sort només és de paraula, de paraules 
grosses i de la gran fanfarronada.

La dicotomia “negociació contra unilateralisme” 
també és falsa i pitjor és irresponsable. I no cal 
dir demencial atribuir a un partit independen-
tista una “cosa: com la negociació” i a l’altra, 
l’altra “cosa: com l’unilateralisme”.

Aquesta manera de parlar de xava de barri, de 
dir “confrontació” i després tornar a casa amb 
la cua entre les cames no és governança, és 
llenguatge de hooligan.

No s’avisa que li fotràs un gec d’hòsties, tu 
quan estiguis fort li fots de veritat i el fas caure.

Amb aquesta filosofia hauria d’estar construït 
el nou Full de Ruta amb un nou lideratge i una 
nova governança.

Tot això és nou, però no tant, perquè en la 
primera època de Puigdemont i en la primera 
època de Junqueras com a polítics, com a pa-
triotes, tot anava per aquesta via, per aquesta 
manera de fer.
 
La repressió, la presó i l’exili ha fet forat i tot 
s’ha de revertir.

Hem de construir és LA VIA CATALANA A LA 
INDEPENDÈNCIA. I per cert, per ser justos 
hauríem de dir la VIA CATALANA I ARANESA 
A LA INDEPENDÈNCIA.

I com?  Quan? 

Quan el Momentum que deia el President To-
rra?

No ho sé amb una data concreta. 

El que sí sé, és que sense força, mai aconse-
guirem res.

De quina força parlem?
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Res de violència, res de confrontació amb final 
violent, res de mobilitzacions violentes al ca-
rrer (per tant res de cremar contenidors urbans 
de brossa, ni tocar una sola botiga o mobiliari 
urbà), res d’escamots i res de res de Mossos 
d’Esquadra participant.

Els Mossos d’Esquadra

Uns Mossos d’Esquadra que no només s’ha-
vien preparat per detenir al President del meu 
País si ho reclamava un jutge espanyol, es que 
volien fer una cosa políticament i institucional-
ment pitjor, que per sort no varen acabar fent, 
que era sortir en roda de premsa durant el pe-
ríode pre-Referèndum de l’1 d’octubre i decla-
rar a la ciutadania que discrepaven del govern 
legítim de Catalunya, precisament del govern 
de la Generalitat que s’hi devien. 

Com si Catalunya fos una República bananera. 

Ni ara, ni mai, ni en plena dictadura ni en demo-
cràcia, les forces militars o d’ordre poden anar 
soles, sinó sempre, sempre sota el comanda-
ment polític. La resta és barbàrie.

Per tant, que l’independentisme no fabuli més. 
Els Mossos d’esquadra no són una de les Es-
tructures d’Estat desestabilitzadores de l’es-
panyolisme, per a l’independentisme.
 
Només seran útils a l’independentisme, mal-
grat ells, si són bons policies, la millor policia 
moderna i democràtica, contra la delinqüència i 
en l’ordre de la mobilitat viària. 

Reforçar la nostra gent

Tornem a la reflexió i pregunta:
 
La reflexió: Sense força mai aconseguirem res.

La pregunta: De quina força parlem?

Parlo de la gent. Dels dos milions i mig d’in-
dependentistes que tenim com hem vist en les 
enquestes i en diversos resultats electorals.

Ni Puigdemont, ni Junqueras no hi ha manera 
que ho entenguin.

La gent, els nostres, ara son avui l’objectiu 
prioritari del nou Full de ruta.

És igual qui guanyi les eleccions autonòmiques 
de febrer.

Tot ho hem d’enfocar cap a la nostra gent.
.
Els enquadrats en partits han de passar d’afi-
liats a militants.

I el gran gruix d’independentistes sense carnet, 

que voten, es mobilitzen i protesten al carrer, 
els hem d’activar també com a militants.

Una pregunta per tocar la moral, als que m’es-
colteu i en general a tot l’independentisme.

Quan independentistes heu fet avui?
Ahir, abans d’ahir?
Fa mesos, fa anys?
Doncs en general quants n’heu convençut?: 
cap.

Màxim heu fet canviar de vot o d’enquadrament 
d’un partit independentista a un altre, o d’una 
entitat a un altra entre també independentista.

Necessitem independentistes pro-actius.
No necessitem només herois.
No necessitem només gent per anar a la plaça 
d’Urquinaona de Barcelona o a l’Aeroport, que 
també perquè fou una mobilització encertada i 
genial.

Ara necessitem portar l’independentisme als 
menjadors de les cases.

Necessitem entrar als barris menys indepen-
dentistes del País.

Necessitem posar en marxa d’una manera cla-
ra, compromesa però sense risc, als 2 milions 
i mig d’independentistes que ja els tenim i que 
avui malgrat una minoria mobilitzada, només 
fan de voyeurs o tafaners passius del Procés o 
només voten en les autonòmiques.

Senzillament hem d’empoderar a tot l’indepen-
dentisme, com si un referèndum hagués estat 
convocat i nosaltres fóssim l’opció del SÍ.

No podem implementar la independència ofi-
cial i reconeguda internacionalment avui, però 
si podem implementar l’independentisme com 
a conducta política a arreu de Catalunya.

Tothom ha de ser militant actiu, tothom amb 
el compromís que vulgui o pugui, tothom amb 
tranquil·litat i seguretat.

Hem de llançar-nos a convèncer.

No a confrontar-nos amb intel·ligència com 
diuen, sinó empoderar-nos per fer intel·ligent la 
via catalana cap a la independència.

A més de passar d’afiliats o votants a militants, 
a més d’empoderar-nos i activament interpe-
l·lar als que volem sumar al nostra projecte, 
hem de construir i fer possible allò que ano-
menàvem les Eines de País.

Que volem dir amb Eines de País? 
Volem dir que l’independentisme ha d’estar 
present i gestionar el màxim llocs de poder lo-

cals, socials i professionals. 

Recordeu allò que ja ha fet possible l’ANC amb 
la Cambra de Comerç de Barcelona? Però ben 
fet i amb líders de llarg recorregut. Una respon-
sabilitat no apte per a grimpadors polítics.

No ha de quedar ni un rectorat, ni un sindicat, 
ni una patronal, ni una cambra, ni una associa-
ció sense una alternativa independentista que 
guanyi i gestioni l’entitat
.
L’empoderament és sobretot d’entrada una ac-
titud mental: cal sentir-se ja independents. 

Parlar com independents, actuar per sumar to-
tes els ressorts de poder grans i petits al Pro-
jecte.

Militants, empoderats i Eines de País arreu. 
és una recepta guanyadora i llavors sí que la 
confrontació no en farem un titular retòric en 
farem el Momentum famós del President Torra 
i llavors implantàrem la nostra desobediència 
nacional per guanyar.

Avui, ara no ens la podem jugar només, per he-
roïcitats perdedores.

Hem de preparar el poble per l’embat, que ara 
no podem saber com i quan serà.

“Eixamplar la base?”

Però algú que m’estigui escoltant em podria dir: 

¿ Però Joan-Ramon això que proposes no és 
el que diu Esquerra Republicana: El concepte 
“d’eixamplar la base”?

Doncs no, amb un NO enorme. 

I ara us ho explico.

I entro en el tros final d’aquesta conferència 
que com us he dit abans, ara tractaré de baixar 
a l’arena política i explicar algunes de les di-
ferències de partits i entitats independentistes.
 
Resseguint com ERC ha afrontat el seu “eixam-
plar la base”: D’entrada cal veure que ha estat 
una bona estratègia comunicativa i una ex-
cel·lent eina de màrqueting dir això de “eixam-
plar la base”. Bona frase. La recordeu tots.

Ja sabem que màrqueting per una banda i mi-
litància, valors organitzatius i un gran etcètera 
en temes de partit per l’altra banda, poden no 
casar per a molts que veuen la política i de re-
truc la política independentista amb molta èpi-
ca. 

Que certament la té aquesta èpica, com tam-
bé té romanticisme i tants valors positius com 
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vulgueu, però el que ha de tenir com element 
cabdal és utilitat i per això el pragmatisme és 
una de les pràctiques polítiques que poden ser 
útils.

El problema sempre és la dosi. Tothom sap en 
farmàcia que hi ha elements que prescrits amb 
moderació i una mil·limetrada quantitat a do-
nar, son eficaços per guarir, tot i que l’element 
fos un potent verí.

En política pot passar el mateix, si et passes 
en la dosi. 

“L’eixamplar la base” d’ERC, pot comportar al-
gunes d’aquestes pràctiques, el que encara no 
sabem és quin seran els resultats a mitja i llarg 
termini, perquè a curt termini sabem alguna 
cosa i sembla positiva en el còmput electoral 
d’ERC, sobretot pels últims resultats a les elec-
cions espanyoles i potser les futures eleccions 
a Catalunya com pronostiquen les enquestes.

La idea és ben simple i potent: ERC vol “eixam-
plar la base” jugant en dos tipologies polítiques, 
per una banda recollir tota mena de quadre o 
directius d’altres formacions que com a mínim 
siguin autodeterministes o sigui que acceptin 
un referèndum d’autodeterminació, sense pre-
ocupar-se que siguin o no independentistes. 

Per l’altra banda ERC busca uns quadres o di-
rectius d’esquerres, no importa el matis d’es-
querres, des de socialdemòcrates fins a comu-
nistes.

En totes dues versions de tipologia política de 
futur personal cap a ERC, poden ser d’una ma-
nera o d’una l’altra o totes dues maneres abans 
explicades, però tot sota el paraigües del “repu-
blicanisme”, del concepte “República”, encara 
que per alguns aquesta concepció republicana 
no és d’un República Catalana Independent 
sinó d’una República Espanyola.

Autodeterministes, d’esquerres i promovent re-
publicanisme, tot de manera ambigua sinó hi 
ha més remei; i a més si potser un dinamitza-
dor polític que defensi el gradualisme enfront 
l’unilateralisme en el camí polític, és el perfil 
desitjat per ERC.

Joan Tardà vol fer d’Esquerra com l’històric 

PSUC. Per a ell i segons ell, el PSUC, al que 
va militar, era el partit ampli de la llibertat i ara 
Esquerra vol ser el partit ampli del republica-
nisme.

No calia buscar molt lluny, l’estructura organit-
zativa d’Ada Colau -els Comuns- era i és un 
suculent graner per ERC. 

Colau té allò que anomenen una confluència 
plural d’esquerres ben endreçada, que no vol 
dir que ben lligada i sense conflictes.

I precisament dels conflictes de la Colau, ERC 
en fa zona de reclutament.

A més sense cap escrúpol encara que aquest 
reclutament creí desorientacions terminològi-
ques, teòriques i ideològiques.

Com a primer conflicte terminològic tenim la 
utilització del concepte “Sobiranistes”.

“Sobiranistes” que no vol dir per a ells indepen-
dentistes, encara que tot mortal català s’ho pu-
gui pensar i que inequívocament els mitjans de 
comunicació utilitzen el terme “els sobiranistes” 
com a sinònim ” els independentistes”. Aquí es 
juga amb l’ambigüitat calculada. 

Colau liquida “Sobiranistes”. I aquests passen 
a l’orbita d’ERC. Però no com a militants de 
base, sinó com a candidats en diferents llistes, 
tant per les eleccions estatals com per a les 
eleccions municipals.

El que és important aquí a destacar és que 
ERC en les seves llistes electorals, en aquest 
últim període polític dins del Procés, incorpora 
per primera vegada a les seves llistes electo-
rals directius que públicament s’han declarat i 
es declaren NO independentistes. 

Esquerra no estant “eixamplen la base” sinó 
que estant, no només desnaturalitzant el dis-
curs, sinó que minen amb personal no inde-
pendentistes, diversos llocs institucionals que 
ja havia guanyat l’independentisme.

A més ERC s’eixampla com alternativa de clas-
se per l’esquera, pactant i entrant membres a 
les seves llistes electorals de “Comunistes de 
Catalunya”.

Per últim, una de les operacions per “eixamplar 
la base” d’ERC, en aquest cas per raons elec-
torals, és l’acord d’ERC amb EH Bildu per anar 
a les Europees. 

Va sortir bastant bé l’operació, a part que com 
que Puigdemont li va sortit molt millor, ERC va 
quedar eclipsada en l’operació. Eclipsada elec-
toralment en la imatge dels resultats, però ben 
retratada pels companys de viatge. 

EH Bildu agradi o no, té un historial. I si els co-
munistes amb ERC escandalitzen a la dreta i el 
centre-dreta independentista, malgrat l’inequí-
voc plantejament nacional basc dels de Bildu 
no deixen de ser un os difícil de digerir.

De tot això exposat s’ha de contemplar que 
malgrat que ERC per resultats, per demoscò-
pia i prospecció electoral elaborada, sembla 
que serà el partit independentista hegemònic, 
tant si ho son com sinó ho són,  el que si que 
passarà és que el discurs hegemònic a Cata-
lunya serà el dels Comuns. 

Discurs dels Comuns que s’ha infiltrat i ja està 
sedimentant en tot el món independentis-
ta d’ERC i ho ha fet i està fent d’una manera 
tranquil·la i que fins i tot els seus híperventilats 
de patriotisme s’han empassat sense ennue-
gar-se.

Tot això que es diu públicament que:
 
- “Ara no va de Independència sinó de Demo-
cràcia”. 

- “Que si el 80% per l’autodeterminació és l’ob-
jectiu”. 

- “Que més important que el Referèndum de l’1 
d’octubre fou i cal tornar-hi a la Vaga de País 
del 3 d’octubre”.

- “No vull la independència sinó som molts 
més”.

- “Que millor Sánchez del PSOE president amb 
un Iglesias que per cert s’oblida del possible 
Referèndum català, que unes eleccions amb 
possibilitat de retorn de la dreta”. 

- “Que una llagrimeta pels presos, sobretot els 
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Jordis i menys llagrimetes pels exiliats”. 

-Ara és l’hora de la gestió, de com defen-
sar els Pressupostos espanyols i no de la 
independència.

I d’altres perles ...

Tots aquests elements, manera de pre-
sentar-ho i contingut de Fons: és d’ERC o 
és dels Comuns?

“L’eixamplament de la base” d’ERC és 
un reforçament de “l’independentisme de 
classe”, que a més d’una manera brusca i 
humiliants moltes vegades s’enfronta con-
tra “l’independentisme de bloc o front na-
cional”.

Precisament exercir aquesta agressivitat li 
dona redits a anar a buscar militància en 
los caladors dels Comuns i sectors afins. 

Però en canvi això no els hi dona resultats 
a anar a casa de la CUP per atraure gent 
i directius.

Ni l’assembleisme d’ERC, ni la història 
d’ERC, ni els posicionament independen-
tista d’ERC, ni el republicanisme d’ERC,  li 
donen cap garantia als anticapitalistes de 
la CUP  d’apropar-se de manera estratègi-
ca amb profunditat als d’Esquerra, perquè 
els veuen com un apèndix del suposat li-
beralisme de Junts per Catalunya, qüestió 
bastant sorprenent.

En el nostre cas és obligatori fer-nos pre-
guntes: si “l’eixamplament de la base” 
d’ERC funciona cap els Comuns perquè 
no funciona cap el PSC.

La primera resposta de treball és perquè 
el Comuns és una “Confluència” molt am-
plia d’una diversitat d’esquerres i el PSC 
és un “partit” molt travat. Apart hi ha la 
qüestió nacional, el PSOE i el 155 respec-
te el PSC. 

S’ha de preveure d’una manera raonable 
que ERC iniciarà un “viatge” cap a la mili-
tància socialista del PSC. Utilitzo el terme 
“viatge” conscientment, perquè per alguns 
serà al·lucinant i per a d’altres serà una 
estratègia útil per “eixamplar la base”. 

Les companyes i els companys d’Esque-
rra República reivindiquen i promocionen 
un independentisme de classe i fan una 
ampliació de la base amb autodeterminis-
tes i republicans unionistes.

La proposta de Junts per Catalunya

En canvi Junts per Catalunya pretén po-
tenciar un independentisme interclassista, 
acollint gent ideològicament diferent. Pre-
tén ser un BLOC NACIONAL, fórmula ben 
coneguda i testada.

En tot cas, vol reforçar i amplis la base 
amb independentistes sòlids.

Jo formo part com ha dit abans d’aquest 
nou partit.

Per tant la diferència és ben clara: Esque-
rra defensa un independentisme de classe 
i Junts un independentisme interclassista 
de bloc o front nacional.

El President legítim 
Carles Puigdemont

En aquest punt deixeu-me parlar de Car-
les Puigdemont.

Puigdemont per a mi no té discussió: és 
actualment el President legítim de la Ge-
neralitat de Catalunya a l’exili.

La repressió espanyola el va destituir i tots 
ja sabeu com va acabar a Waterloo. Allà 

a la Casa de la República hi viu el símbol 
presidencial de tot un atac al nostre poble 
i a les nostres institucions.

Això ho podria assumir tothom de les famí-
lies independentistes, doncs no. Hi ha qui 
no reconeix: ni el símbol, ni el mandat i fins 
i tot ninguneja o directament desprestigia 
la institució a l’exili. 

I no em refereixo a l’espanyolisme que ho 
fa, em refereixo a les pròpies veus inde-
pendentistes.

Això passa per una raó ben simple i roí, 
perquè Puigdemont és un polític en actiu, 
representant d’una tendència política com 
ara Junts i ERC el veu com un rival elec-
toral, a la vegada que un rival en cultura 
política.

Certament Puigdemont fa política de par-
tit i fent una estratègia arriscada però molt 
útil en projecció internacional, està al Par-
lament Europeu com a eurodiputat. Per 
arribar al Parlament Europeu va ser can-
didat contrincant d’Esquerra i aquests òb-
viament ho recorden.

A més saben, que en les properes elec-
cions catalanes Puigdemont jugarà fort la 
carta de candidat en les llistes de Junts.

Avui siguem clars: Puigdemont és la mi-
llor carta electoral que tenim a Junts, però 
caldria que el President legítim sabes con-
solidar la seu lloc d’institució simbòlica 
governamental per sobre dels partits. Ho 
ha de fer compatible tant políticament com 
formalment. Les “formes” també és políti-
ca.

Si depengués de mi, Puigdemont situat a 
la Casa de la República, hauria exclusiva-
ment d’actuar com el paraigües institucio-
nal de totes les famílies independentistes, 
però no és, ni serà així.

I no serà així per la necessitat electoral de 
Junts com ja he dit i perquè des del primer 
dia Esquerra ha disparat en bala contra 
Puigdemont.

Podríeu trobar múltiples posicionaments 
d’Esquerra desacreditant al President le-
gítim.

Per altra banda Puigdemont ho ha posat 
fàcil als seus detractors nostrats.

Deixeu-me dir de manera contundent, que 
encara que no ho sembli o no se sàpiga, 
el nostre President legítim pateix l’exili i la 
repressió constant amb un perill fins i tot 
físic, que s’ha de tenir en compte en les 
nostres anàlisis.

Però malgrat Esquerra i malgrat la insegu-
retat de la vida quotidiana del President le-
gítim, el propi President ha comes errors, 
que dificulta encara més, el defensar des 
de l’interior la seva legitimitat.

Ho he escrit i ho repeteixo dit amb respecte 
i lleialtat: el pitjor “enemic” (entre cometes) 
de “Puigdemont és el propi Puigdemont”.

Ja que estem en aquesta conferència par-
lant també del nacionalisme històric català 
a mi em recorda aquesta situació al Presi-
dent Tarradellas  a l’exili. 

Recordo que jo com a Secretari general del 
Front haver rebut una i una altra vegada, 
cartes del President Tarradellas criticant 
durament i menyspreant l’independentis-
me dit de “l’interior”, insòlitament mentre 
nosaltres el partit, pagament religiosament 
molta part del manteniment del President 
a l’exili.

No parlaré de les virtuts del President 
Puigdemont perquè són suficient conegu-
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des, ni parlaré del sacrifici a l’exili 
perquè és super conegut i jo l’hono-
ro, com fa molta gent. Però el Presi-
dent Puigdemont té un problema en 
la seva concepció de la unitat polí-
tica en tot el món independentista.

Començant pel propi Junts, conti-
nuant per la Crida Nacional, seguint 
pel PDeCat, passant per Esquerra i 
acabant a la CUP, en podem detallar 
alguns exemples.

¿Com potser que Puigdemont pa-
trocini un partit com Junts, com a 
partit de bloc o front nacional és a 
dir clarament amb diferents tendèn-
cies i quedi escandalitzat i de vega-
des molest, que hi hagi afiliats que 
parlem en accents diferents fins i tot 
públicament, si la pròpia organitza-
ció és de format de bloc ampli?
 
En tot cas hauria d’estar escandalit-
zat que les diferents tendències es 
transvesteixin  en un llenguatge únic 
que casualment sempre és de cen-
tre-dreta o de paraules gruixudes.

Després de l’enorme fracàs de la 
Crida Nacional per la República que 
ha acabat en una Fundació instru-
mental, Puigdemont com a Presi-
dent del partit hauria de veure que el 
que també li falla és el seu ull clínic 
de fer la tria del “càsting” de perso-
nal.

Recordeu que en una pel·lícula el 
del “càsting” és aquell que tria els 
actors perquè lliguin amb els perso-
natges de l’obra d’una manera creï-
ble.

Si mirem com va anar la negociació 
amb el PdeCat és per posar-se les 
mans al cap de com es varen fer 
tant malament les coses.
 
Personalment jo no soc liberal com 
ideologia, però un “bloc nacional” 
en la seva composició necessita 
aquesta tendència política.

Ho he escrit i ho repeteixo com vaig 
escriure al meu blog. Llegeixo:  “ ... 
Junts per Catalunya som el centre 
amb esquerra i dreta, ERC es l’inde-
pendentisme de classe a l’esquerra 
i Chacón amb el PDeCat són l’inde-
pendentisme de classe per la dreta.

Jo no hagués volgut ni perdre a Cha-
cón, ni el PDeCat, perquè a Junts 
per Catalunya ens convenia i ho puc 
dir tranquil·lament des del socialis-
me democràtic, per escàndol del 
“sector dels talibans” de Junts per 
Catalunya que també tenim.

Els que defensem al President 
“Puigdemont del seny”, sabem que 
el centra-dreta no interessa que 
vagi per lliure i acabi estimbant-se 
en unes eleccions com passarà ...”

Però també falla la cultura de la uni-
tat respecte Esquerra Republicana.
 
Perquè es tornes a repetir el for-
mat electoral de “Junts pel Si” amb 
l’Espai Puigdemont i amb Esquerra 
hauria de jubilar-se definitivament la 
honorable casta nostrada que tenim 
en tot l’independentisme.

Oblidem-nos d’una vegada, almen-
ys de moment, d’aquesta fórmula 
electoral que per cert fou d’èxit. El 
referèndum de l’1 d’octubre en fou 
el seu gran triomf al costat de la 
magnifica gent.

Ara la unitat s’ha de fer d’una altra 
manera i el Consell de la República 
entitat privada amb seu oficial a Wa-
terloo i el seu desenvolupament a 
l’interior al llarg i ample de totes les 
poblacions de Catalunya ha de ser 
la plataforma de base per cosir uni-
tats. Una unitat cosida amb puntada 
florentina i amb molta generositat.

Per parlar del Consell de la Repú-
blica necessitaria tota una altra con-
ferència per especificar programa, 
recursos humans i econòmics i tot 
el seu desplegament cívic i local. Ja 
ho faré en una altra ocasió.

Però malgrat el clima electoral, si 
volem unitat independentistes pro-
perament, hi ha unes línies verme-
lles que no es poden passar, i cal-
dria que els talibans de totes les 
formacions callessin d’una vegada, 
sigui a les xarxes socials o sigui fent 
travetes polítiques insalvables en 
pobles i comarques

El llegat del Front

Per acabar preguntem-nos: 
¿El llegat intel·lectual del Front Na-
cional de Catalunya o sigui l’inde-
pendentisme històric, té incidència 
en l’independentisme actual?

Els que hem estat militants del Front 
Nacional de Catalunya i estem de 
festa perquè fa 80 anys del naixe-
ment de la nostra força política, 
creiem que avui intel·lectualment els 
del Front dominen l’escena. 

No? 
Doncs que fou l’1 d’octubre?. 
Doncs que és l’independentisme 
que reivindica la unitat amplia per la 
pràctica política?

Tots sabem que la historiografia de 
l’independentisme català està a les 
beceroles, encara que amb impor-
tants aportacions, però avui és un 
camp de recerca que cal reforçar. I 
també tots sabem que la divulgació 
històrica de l’independentisme ca-
talà també, tot i que és molt autèn-
tica, no té un gran abast. Això pro-
dueix “oblits” memorables.
 
L’arena política independentista 
amb Junts per Catalunya, amb el 
PDeCat, amb ERC i amb la CUP, 
no estant per gaires disquisicions 
intel·lectuals  i avui d’una manera 
clara, contundent i pedagògica, nin-
gú explica les dues corrents inde-
pendentistes que tenim en escena: 
l’independentisme de bloc nacional i 
l’independentisme de classe.

A partir d’aquí és donen estratègies, 
tàctiques diferents, que poden con-
fluir o no.

I tot això també repercuteix també 
en les commemoracions històri-
ques.

Els punts del nou 
Projecte estratègic

A tall de resum de tot el que he argu-
mentat fins ara:

Responen a la pregunta:
¿Quin és el MODEL que proposo en 
el Projecte de la via catalana i ara-
nesa a la independència?

Serà senzill d’exposar però caldrà 
molt i molt esforç per aplicar-lo, amb 
paciència i amb fermesa per fer-lo 
útil. 
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Utilitat i eficàcia en la lluita, és el nervi 
central de la proposta.

I segur que serà totalment impopular 
pels nostres arrauxats. Però cal pacièn-
cia i obrir una via profundament compro-
mesa, amb un independentisme partici-
patiu i d’àmplia col·laboració.

Ho faran els partits o ho farem des de 
fora, però serà inevitable sí volem la lli-
bertat.

Resumim el Projecte amb 8 punts o titu-
lars que serien:

Primer punt: Cal que els afiliats dels 
partits i entitats independentistes pas-
sar-los o sigui preparar-los: d’afiliats a 
militants.

Segon: Empoderar els 2 milions i mig 
d’independentistes a militants pro-actius 
de difusió de l’independentisme.

Tercer: Portar l’independentisme als 
menjadors de les cases.

Quart: Realitzar un reclutament de nous 
independentistes i en especial fer-ho en 
poblacions i barris poc propensos avui a 
les tesis sobiranistes.

Cinquè: Articular i promoure les anome-
nades “Eines de País” per copar demo-
cràticament i dirigir el màxim d’organis-
mes públics i privats del País i fer-ho en 
clau sobiranista.

Sisè: Promoure la cultura de la unitat in-
dependentista i expulsar del moviment 
a aquells intransigents que traspassin 
la línia del respecte polític que totes les 
opcions independentistes es mereixen.

Setè: Reconèixer la legitimitat simbòlica 
de la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya a l’exili derrocada per l’es-
panyolisme.

I per últim com a vuitè punt: Reforçar el 
Consell de la República com a contra-
poder internacional, fent-ne un desple-
gament territorial a les localitats i comar-
ques de Catalunya com una expressió 
viva i de mobilització de tota la família 
independentista amb la seva pluralitat 
d’expressions.

Vuit punts que es resumeixen en una 
idea central:

Empoderar tots els independentistes 
de veus plurals a traves de la cultura 
de la unitat, per entrar en una segona 
etapa d’embat a l’espanyolisme insti-
tucional. 

I l’embat per quan? Us podeu preguntar.

Resposta: Quan l’independentisme tin-
gui un inqüestionable força transforma-
dora i no només simbòlica. 

Estat que avui l’independentisme català 
encara no té, però tindrà, amb la uni-
tat de totes les veus independentistes i 
l’encaix de les seves diferents cultures 
polítiques.

Creieu-me necessitem a tothom. Com 
diu la proclama poètica: “perquè el nos-
tre mal vol molt soroll”. I quan toqui -i 
sobretot ens interessi a nosaltres-, exer-
cirem l’embat contra l’espanyolisme per 
guanyar.

Ni independentisme màgic, ni pactisme 
màgic, ni simbologia institucional màgi-
ca: tot plegat unes irresponsabilitats que 
cal modificar d’arrel i traduir-ho amb una 
nova estratègia d’alliberament nacional. 

Us acabo de detallar un Full de Ruta 
possible cap a la independència, que 
cal que el discutim a fons, perquè sen-
se perdre més temps ja el podríem estar 
aplicant.

Ara cal buscar quin lideratge l’aplicarà.  

Poètica final

El meu pare, el Dr. Joan Colomines, l’any 1969 va escriu-
re un poemari publicat clandestinament amb fulls ciclostilats 
i agrupats com dins una carpeta -tot molt com d’edició de 
campanya-, que es titulava “Poemes Clam” on hi havia el 
poema “Comiat” que per acabar us vull llegir: 

COMIAT

Definitivament et dic adéu
Espanya dels imperis: ho he decidit serenament.
Temps ha, potser, embabaiats per un cúmul d’història
i un res de res d’allò que hauríem de saber
–allò ben nostre–, o potser embadalits
amb un possible acord o l’entesa
fal·laç, ens manteníem resignats.
Ja fa, però, un munt de segles
–som al seixanta-sis del segle vint–
que estens els llargs tentacles i ens ofegues,
que lluites amb la gran energia dels imperis,
perquè tu ets un imperi, no en tinc dubtes, 
sense respecte a res, i ara contra corrent.
Definitivament et dic adéu!
M’acomiado de tu. Hi ha massa sang vessada,
hi ha massa injúria i massa greuge,
i massa sofriment al capdavall estèril.
Perquè ni tu –cavaller de Castella
amb creu i daga–, ni nosaltres plegats
–ramat d’ovelles esquilades–,
no podem anar junts. Me n’allunyo, de tu!
Prefereixo de lluitar per la pau
i amb els homes que l’estimen, la pau.
Prefereixo de crear el futur d’un país
i deixar-te. Apa, adéu!
I ara pensa en els teus,
en els qui, farts de pena, van errants i perduts,
en els qui, morts de lluita, es roseguen els punys;
aquests són els teus fills,
els únics que t’estimen. Deixa de guerrejar
i allibera’ls d’un cop. Jo me’n vaig!
Vull viure en pau a casa, vull morir esgotat
construint Catalunya. I res més!
Potser un dia ens veurem: Déu et guardi,
et diré: com et va? Però, mentrestant: a casa!
Hem lluitat massa temps al replà,
i tot és ple de pols i teranyines.
Definitivament et dic adéu!
T’ho dic sense rancor, somrient
darrere del cancell, mentre poso la balda.

                                      Bon vespre  
Gràcies per connectar i escoltar-me.

Joan-Ramon Colomines-Companys

Podeu trobar el VÍDEO ÍNTEGRE de la retransmissió en directa 
d’aquesta conferència inaugural 

del MEMORIAL al seu Web : 
https://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/
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Publicacions 
de la Plataforma Cultural 

LO CAMPUS

Joan-Ramon Colomines-Companys

● Tècnic sènior de “New Business” en producció audiovisual.
● Politicòleg, periodista i editor de premsa universitària i es-
colar en català. Actual Editor i Director de la revista universi-
tària independent de Catalunya LO CAMPUS i del diari digital 
LO CAMPUS DIARI. 
● Un històric de l’independentisme català, de la lluita unitària 
antifranquista i un defensor de l’occitanisme en la seva va-
riant aranesa.
● Militant del FNC entre 1969 i 1976. L’únic Secretari General 
del Front que encara està viu.

Crèdits de les imatges 
que acompanyen el text de la conferència:
1. Joan Cornudella i Joan Colomines. (D’esquerra a dreta en les fotogra-
fies).
2. Escultura: Duoda (Comtessa de Barcelona s. IX) de Judith Pellicer.
3. Escultura “Havmann” (1994) de Antony Gormley, instal·lada a l’aigua 
del fiord de Mo i Rana a Noruega.
4. Dibuix “Els mainaders” (1978) de Francesc Espriu.
5. Fragment del quadre “Joves jugant amb coloms” (1955) de Manuel 
Viusà.
6. Escultura “Eva” (1967) de Josep Maria Subirachs.
7. Fragment de l’escultura “Ship” (2019) d’Anna Gillespie a la Half Moon 
Bay de Heysham / Anglaterra.
8. Fotografia: 1 d’octubre. Lleida. EFE.
9. Escultura “Conde Duque de Olivares” (1971) de l’Equip Crònica.
10. Quadre “Booster” (1967) de Robert Rauschenberg.
11. Fragment d’un dibuix en bolígraf del President Puigdemont de Jordi 
Magrià. (02/2018)
12. Caretes del President Carles Puigdemont com a protesta al Departa-
ment d’Empresa de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. (25/01/2018). 
13. Joan-Ramon Colomines-Companys durant la retransmissió en directe 
de la conferència Inaugural del MEMORIAL des de Lleida. (10/12/2020).

Que és el MEMORIAL 
Joan Cornudella – Joan Colomines?

És un MEMORIAL d’homenatge a les figures de Joan 
Cornudella el pare del naixement de l’independentisme 
català contemporani  i de Dr. Joan Colomines l’estrate-
ga de l’independentisme dinamitzador de la lluita uni-
tària per les llibertats democràtiques.

Un record al teòric i a l’estratega que varen compartir 
anys de compromís i  militància  al Front Nacional de 
Catalunya (FNC).

El MEMORIAL és una iniciativa de la plataforma “FÒRUM 
CÍVIC : Patrimoni independentista del Front (FNC)”.

Aquest FÒRUM CÍVIC es va crear l’any 1997 amb l’ob-
jectiu de recollir i explicar la història del partit indepen-
dentista Front Nacional de Catalunya.

memorialcornudellacolomines@gmail.com
https://memorialcornudellacolomines.blogspot.com/
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