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SALUTACIÓ 

 

Benvolguts companys: 

Fa pocs dies he estat nomenat Coordinador de la Sec-
torial de Jubilats en substitució d’en Josep Janés, per 
haver-se complert el temps que la nostra reglamenta-
ció li permetia. Deixeu-me, doncs, que en aquest pri-
mer contacte amb vosaltres li doni les gràcies pel seu 
esforç al llarg d'aquests anys i el feliciti per la tasca 
realitzada, que ha estat molta i ben feta. Tots li hem 
d'estar agraïts. 

Per part meva, compteu que em teniu a la vostra dis-
posició i que intentaré, el més bé que pugui, treballar 
amb vosaltres per que aquest país nostre pugui esde-
venir un Estat normal, com els altres estats que ho 
són. 

Com tots sabeu, estem entrant en uns temps difícils. I 
seria enganyar-nos si penséssim que això passarà aviat. 
No. Tot té les traces de complicar-se i res fa pensar 
que es suavitzarà. És la seva manera d'actuar, no en 
saben d'altra. Com deia Aznar referint-se al Pais Basc: 
“No hay que derrotarlos. Hay que “someterlos”. I així ho van 
fer als Països Baixos, a Sud Amèrica, a les Filipines, a 
Cuba, a l'Africa... 

Què vol dir això? Que hem d'estar preparats per a 
resistir, per aguantar, per a no creure'ns els missatges 



 

 

que descaradament o veladament ens enviïn. Que no 
hem de caure en els paranys de la por perquè, esti-
guem ben segurs que intentaran espantar-nos i, especi-
alment a la gent gran, la més vulnerable (és lo únic que 
hauran aprés de la relació Gran Bretanya – Escòcia). 
Jugaran brut – seguiran jugant brut -, perquè no tenen 
o no saben usar arguments racionals i democràtics 
com fan els països normals. 

Serà necessari que sortim al carrer força vegades. Ja ho 
hem fet. I hem donat un exemple al món sencer. I ara 
caldrà seguir-ho fent. Però nosaltres, els jubilats – la 
gent gran del país – ja hi estem acostumats. Nosaltres, 
que vam viure la post-guerra, la vaga dels tramvies, 
que vam córrer davant dels grisos, que vam cridar “lli-
bertat, amnistia, estatut d'autonomia”..., ens arronsa-
rem ara? Ni s'ho pensin ¡. Una cosa és fer-se gran i una 
altra perdre els principis. Serem al carrer i recolzarem 
tantes vegades com faci falta. Tinguem present que 
nosaltres – els grans – som molts. I tenim temps. 

Ben cordialment, 

Josep Maria de Fàbregues 
Coordinador de la sectorial de Jubilats de l’ANC 



 

 

 

QUÈ POT FER LA GENT GRAN PEL PRO-

CÉS? 

Fa ben pocs dies en Vicent Partal publicava a VilaWeb 
una editorial titulada “Aquesta gent gran que no falla 
mai” en la que alabava el paper de la gent gran en 
molts dels actes del Procés. 

PERQUÉ LA GENT GRAN PARTICIPA I TEBA-
LLA TANT ACTIVAMENT?. 

Sembla que el normal és que les revolucions les facin 
la gent jove i que els grans, amb una visió més conser-
vadora, més aviat les frenin. També és lògic pensar 
que els grans tinguin por d’assumir riscs (cas d'Escò-
cia, per exemple) Però a casa nostra no ha estat així, 
sinó ben el contrari. 

N'EXPOSAREM UNA RAÓ. 

La nostra gent gran ha viscut tot el franquisme. La 
seva infantesa hi va estar dominada: actituds prepo-
tents, escola en castellà, racionament i mala alimenta-
ció, misèria econòmica i intel·lectual. Una joventut 
dura: pocs van poder estudiar i molts van haver de 
començar a treballar sent quasi nens. Dura i arriscada: 
vagues estudiantils, moviments sindicals, clandestinitat, 
pallisses i repressió. I en la maduresa, fer-s'ho tot: es-
tudiar de nit, treballar, participar en moviments de tota 
mena, crear escoles per els seus fills, defensar la llen-



 

 

gua, impulsar la cultura, defensar la gent més desfavo-
rida... La nostra gent gran va pensar que el franquisme 
s'havia acabat amb la mort del dictador i va voler creu-
re que de veritat venia la democràcia. Però no. El 
franquisme, disfressat, continuava. I amb ell, la manera 
de ser i la manera d'exercir el poder propi de Castella, 
també. 

I LA NOSTRA GENT GRAN N’HA ACABAT TI-
PA 

I com que la seva vida ha estat sempre una lluita, 
doncs... segueix lluitant. Ara, més que mai. 

QUÉ PODEM FER ARA, ELS GRANS? 

En primer lloc, ser-hi. La nostra independència la gua-
nyarem al carrer (aquí no ens poden superar ni ho 
poden frenar). I tot i que la presència dels grans és 
notable en qualsevol convocatòria, encara n’hi ha que 
s'han quedat a casa. I a ells ens adrecem: Cal sortir i 
afegir-s'hi. Que no puguin dir que el suflé està baixant.  
Tant si es tracta d'una manifestació, com de penjar 
domassos al balcó, com d'assistir a un debat, nosaltres 
hi hem de ser. No només l'Onze de Setembre. 

En segon, convèncer als indecisos. Sobretot als de 
parla castellana. Hi han raons de sobra per demostrar 
que en una Catalunya independent es viurà millor que 
continuant a Espanya. I qui escull viure pitjor?. Nosal-
tres, els grans, hem d'obrir els ulls als qui no ho veuen 
clar. Hem de saber els arguments i hem de saber expli-
car-los.  



 

 

En propers correus anirem mostrant els avantatges de 
ser un Estat diferent. Feu-hi atenció perquè serà bo 
per a tots.  

22/05/2017 



 

 

PERQUÈ LES PENSIONS ESTAN MÉS 

GARANTIDES EN UNA CATALUNYA 

INDEPENDENT QUE A ESPANYA? 

 

Les pensions es paguen amb el que cotitzen les empre-

ses i els treballadors. 

 

Per tant, com més diners dediqui un Estat a la massa 

salarial, més diner tindrà per pagar els pensionistes. 

 

Quina és la situació actual? 

 

Catalunya els salaris són més alts (24.449 € de mitjana) 

que a Espanya (22.790 €). Això vol dir que cada treba-

llador català cotitza  - aporta - més que un d'Espanya. 

 

Catalunya hi ha menys atur (15,3 %) que a Espanya 

(18,8 % comptant Catalunya. Espanya sola el percen-

tatge seria més alt ). Això vol dir que hi ha més gent 

treballant (84,7 % contra 81,2 %). 

Per tant, més gent cotitzant. 

 

A Catalunya, per cada pensionista hi ha més treballa-

dors en actiu que a Espanya. Això vol dir que a Cata-

lunya hi ha més gent que aporta el seu esforç per pa-

gar-los. 

 



 

 

En els darrers 25 anys l'aportació de Catalunya a la 

Caixa de la Seguretat Social ha estat manifestament 

superior que la d'Espanya Espanya ja ha confessat que 

necessitarà cada any 15.000 milions d'euros per pagar 

les pensions. Dit d'una altra manera: Espanya avui ja 

no pot pagar les pensions. (I Europa, la deixarà endeu-

tar-se més per pagar-les?) 

 

Quina serà la situació futura? 

 

En una Catalunya independent es crearan molts llocs 

de treball. 

Funcionaris per les necessitats d'un nou tipus de go-

vern: Ministeris, Hisenda Pública, Ambaixades... 

 Establiment d'empreses estrangeres 

 Port i Aeroport funcionant sense que els 

posin bastons a les rodes significaran un pol 

d'atracció d'empreses 

 La millora de les comunicacions implicarà 

també la creació d'empreses... 

 Un govern situat a la vora podrà ser més 

eficient que un situat a 650 km.  i sobretot 

amb interessos diferents. 

 L'estalvi de 16.000 milions d'euros que 

marxen i no tornen permetrà noves inversi-

ons 

 Catalunya no haurà de pagar les factures 

d'una mala gestió de molts anys (manteni-

ment i pèrdues dels AVE, Castor, preu de 

l'electricitat,  estructures inadequades.) 



 

 

  

Només seran millores pels actuals jubilats? 

Ben al contrari, a Espanya els treballadors actuals ho 

tindran ben difícil per cobrar la pensió. Espanya té un 

endeutament del 100 % del PIB (això vol dir que deu 

tant com produeix en un any), poca productivitat, sala-

ris baixos i una més dubtosa perspectiva de futur. 

 En una Catalunya independent, en canvi, les pers-

pectives són molt més positives. Té un deute més que 

raonable (35.4%) i la creació de treball, i per tant, de 

riquesa sembla garantida. 

 Tot això significa que en una Catalunya indepen-

dent la jubilació dels que ara encara estan treballant 

també està més assegurada.  

 

29/05/2017 



 

 

UNA PREGUNTA DIFERENT ?  

 

Sent més ajustats a la realitat, la pregunta del Referèn-

dum podria ser una altra: Vostè voldrà viure millor ? “. 

Perquè, realment, aquí es viurà de manera diferent si 

Catalunya segueix com ara, lligada a Espanya, o si es 

converteix en un Estat independent.  

 

No cal ser endeví per imaginar-se què ocorrerà si no hi 

ha canvis. Ni tan sols tot seguirà igual: empitjorarà. Ni 

el Govern central ni cap partit han fet fins ara cap 

suggeriment de com podria millorar la nostra vida en 

el cas de que renunciéssim a voler independitzar-nos. 

Perquè ens haurien de donar alguna millora?. Si no han 

ofert res en els moments d’una amenaça de conflicte, 

perquè ho haurien d’oferir quan aquesta desapareix i es 

sentin guanyadors?. Ben al contrari, Espanya, que mai 

ha aspirat a convèncer si no sols a sotmetre, deixarà 

perdre l’ocasió de posar-nos la bota a sobre i endurir la 

relació fins a límits insospitats?  

 

Algú  creu que millorarà el nostre dèficit fiscal? Que es 

construiran autovies i deixarem de pagar peatges? Que 

es milloraran els accessos als ports i que l’aeroport no 

tindrà problemes per expandir-se? Que el Corredor 

Mediterrani (el de veritat) serà una realitat? Que el 

nostre Govern, si és que existeix, deixarà de tenir pro-

blemes econòmics? Que els nostres estudiants tindran 



 

 

més beques o que els nostres desvalguts rebran els 

ajuts promesos? Que als nostres avis se’ls mantindrà la 

pensió? Que la Sanitat disposarà d’un pressupost 

d’acord amb la seva qualitat i amb les seves necessi-

tats? ... Apa, home ¡.  

 

Si hi ha una cosa clara si no es guanya el referèndum 

és que els catalanets i catalanetes, encara que siguin 

simpatitzants del PP o de Podemos, les passaran més 

magres. En primer lloc per l’irresistible impuls espa-

nyol de castigar el rebel i sentir-se vencedors (ja en 

tenim experiència). En segon lloc, perquè Espanya, tan 

des del punt de vista econòmic com de repartiment 

just de la riquesa, no té remei. Que ningú s’enganyi.  

 

En canvi, una Catalunya independent creixerà (no 

solament en qualitat i en conceptes subjectius, sinó en 

els tangibles). Perquè deixarem de tenir un Estat a la 

contra, que en comptes d’ajudar posa pals a les rodes, 

un Estat que destina més esforç a frenar el desenvolu-

pament que a impulsar-lo, un Estat que no desitja tant 

la “unidad” com els nostres diners  

 

Si malgrat tenir un Estat a la contra Catalunya avui està 

creixent, què no passarà si te un Estat a favor, que 

ajudi, que impulsi, que faciliti, que acompanyi, que 

gestioni, que estigui a prop ?. Doncs que es crearà 

activitat; que les empreses estrangeres vindran a ins-

tal·lar-se; que el port incrementarà la recepció de mer-

caderies i naixerà una important indústria complemen-



 

 

tària; que s’ajudarà a exportar, que s’impulsarà la inves-

tigació... I quan hi ha activitat, hi han llocs de treball i 

es crea benestar. I això és una roda que no para...  

 

Per tant, votarem només ser independents o, realment, 

votarem si volem viure millor o pitjor?   

 

26/06/2017 



 

 

NO TENIM POR 

 

Tranquils, tot va segons el previst. Al Parlament es 

presenten les lleis del Referèndum i la de Transitorietat 

jurídica l'oposició declama el seu paper amb èmfasi 

(“que dolents que són: pretenen que la majoria imposi 

els seus criteris, en comptes dels de la minoria, que 

som nosaltres”); les Lleis s'aproven, com és natural (a 

tot arreu s'aprova el que obté més vots); el “Gobier-

no” s'enfada, amenaça amb disparar contra tot el que 

es mogui... En fi, res de nou. El previst. 

 

I ara recomençarà amb més força encara la CAMPA-

NYA DE LA POR. El “Gobierno”, ajudat pels lacais 

de la Justícia Independent, diu que perseguirà tot el 

que faci pudor de referèndum perquè votar no és de-

mocràtic i perquè la “indisoluble unidad de la patria”, 

etc. etc. 

 

Ull, no caiguem a la trampa¡. Mantinguem-nos units i 

fidels a la nostra manera de pensar. No hem arribat 

fins aquí perquè ara ens atemoreixi un llop, QUE TÉ 

MÉS POR QUE NOSALTRES. El nostre Procés – i 

la nostra Força – s'ha recolzat en ser molts i en seguir 

el camí traçat prescindint del que ells diguessin. Conti-

nuem així. 

 



 

 

Tenim la sort de tenir al capdavant uns líders valents, 

decidits i amb les idees clares. El nostre paper ara és 

seguir-los, recolzar-los, ajudar-los i fer-los costat. 

Doncs, som-hi ! 



 

 

 

LA DIADA 

 
Som un poble excepcional. No solament som capaços 

de reunir centenars de milers de persones, pacífica-

ment, civilitzadament, sinó que som capaços de man-

tenir-ho durant anys. Allò de que “baixa el suflé” se'ls 

ha convertit en un desig o una obsessió, però mai en 

una realitat. 

 

I aquest any més.  Aquest any la nostra presència ha de 

ser més multitudinària que mai. Serà la nostra resposta 

als xiscles del llop espantat. Aquest any, ens hem de 

superar. Oblidem les nostres xacres, oblidem-nos de si 

ens cansem o de si farà calor. Demanem als nostres 

parents que ens hi acompanyin i convencem als nos-

tres amics per a que vinguin. Sumem, sumem gent. 

Recordem que la NOSTRA ÚNICA FORÇA DA-

VANT EL PODER DE L'ESTAT SOM LA GENT. 

 

No us quedeu a casa !!! 

 

SOLIDARITAT CONTRA LES AGRESSIONS DE 

L’ESTAT 

Hi ha gent que PER NOSALTRES s'ha jugat i s'està 

jugant la presó, el seu patrimoni i els dels seus fills. 

Nosaltres no els podem deixar sols. No podem perquè 

també estan defensant la nostra llibertat, el nostre 



 

 

benestar i el dels nostres fills. Ara ja són bastants. Pos-

siblement en seran més. Ens toca a tots – és una obli-

gació – ajudar-los i demostrar-los que no estan sols. 

 

Cal fer una Caixa de resistència.  

Per fer donatius aneu a la web de l'ANC a l'apartat de 

Solidaritat  

https://caixadesolidaritat.cat/ 

I demostrem a les Espanyes que en solidaritat no ens 

guanya ningú. 

BONA DIADA !!!! 

 

09/09/2017 

https://caixadesolidaritat.cat/


 

 

 

NO  ES  POT  PERDRE  NI  UN  VOT 

  

Diuen que anem justets de vots i que el resultat és 

incert. Ells estan gastant molts diners en publicitat i 

nosaltres – entre pagar fiances i multes – no en tenim 

gaires. Per aquest motiu és important que la propa-

ganda electoral la fem nosaltres mateixos per Mail, 

whats app, boca a boca... Cal fer que el dia 21 ningú 

dels nostres es quedi a casa pensant que el seu vot no 

és imprescindible, perquè sí que ho és. 

 

També cal que convencem a tants indecisos com pu-

guem. No sols perquè necessitem el seu vot, sinó tam-

bé per fer-los un favor. Hem de fer-los veure que si 

renunciem  a l’objectiu, renunciem a una economia 

més activa i que ells també en pagaran les conseqüèn-

cies. Que si ara som el motor d’Espanya malgrat tenir 

l’Estat en contra, què no faríem si el tinguéssim a fa-

vor: podríem tenir ambaixades a tot arreu, desenvolu-

par el port i l’aeroport, millorar la xarxa de carreteres, 

prendre´ns seriosament el Corredor Mediterrani, se-

guir desenvolupant la investigació... 

 

I com que hi hauria més riquesa i més activitat, hi hau-

ria menys atur i menys problemes socials, s’asseguraria 

el manteniment i la millora de les pensions i evitaríem 



 

 

l’enfonsament que aquestes tindran a Espanya, ben 

segur, l’any que ara comença. 

 

No ens creiem el que ens volen fer creure: que ha cai-

gut l’economia, que les empreses han marxat, que el 

turisme ha deixat de venir, que aquí hi ha violència, 

que s’ha trencat la convivència, que el 155 és quelcom 

fantàstic... En primer lloc, no és veritat que l’economia 

hagi caigut: el Novembre, el port ha batut el seu re-

cord d’activitat ; fins el dia d’avui només han materia-

litzat la seva marxa 332 societats, no 3.000 com diuen; 

el diner gastat per cada turista segueix pujant i Catalu-

nya continua al davant del nombre de turistes a Espa-

nya.  I la violència l’han portada i exercida ells, no nos-

altres. I la convivència la trenquen els fatxes i els que 

empresonen; nosaltres no hi tenim res contra els qui 

pensen diferent. I del 155, els seus efectes i els seus 

abusos, potser més val que no en parlem. 

 

Ens diuen que la culpa és del procés perquè ens des-

moralitzem. No. La culpa és d’ells que no saben actuar 

com a demòcrates. Que bàsicament sols saben mentir, 

jugar brut, fer trampes (no caldrà falsejar el recompte 

de vots; la trampa ja està feta a l’empresonar els candi-

dats i no deixar-los parlar). No ens desmoralitzarem i 

aguantarem el que calgui. 

 

I ARA FAREM UN DARRER ESFORÇ QUE SERÀ 

EL DE LA VICTÒRIA. NO FALLAREM !!! 

 



 

 

17/12/2017 



 

 

QUIN  NADAL  MÉS  ESTRANY  

 

Hem superat unes eleccions. Unes eleccions gens fàcils 

en les que hi ha hagut de tot. De tot i dolent. En pri-

mer lloc, s’han convocant abusant d’un article 155 que 

no autoritzava ni a enderrocar un govern ni a convo-

car-les. S’han tancat a la presó a candidats i se’ls ha 

impedit parlar. D’altres ho han hagut de fer des de 

l’estranger. S’ha amenaçat la gent. S’ha impedit a la 

televisió que parli el que cregui convenient i fins i tot, 

pràcticament s’ha prohibit l’ús d’un color, en un intent 

de batre el rècord Guinness del ridícul. I tot i això, 

s’han superat. 

 

S’ha demostrat que l’independentisme no sols no dis-

minueix, sinó que augmenta. I que l’unionisme, mal-

grat el dineral esmerçat,  té un topall, una quantitat de 

seguidors que ja no  superarà: és el seu màxim. 

 

No obstant, malgrat haver-los sortit el tret per la cula-

ta, a partir d’ara no serà gens fàcil. Seguiran actuant 

com sempre perquè no ho saben fer d’una altra mane-

ra. La seva concepció de la Democràcia, no dona per 

més. Caldrà, doncs, seguir resistint i seguir treballant. 

És una carrera de resistència i guanyarà el que aguanti 

més. 

 



 

 

Per tant, aquest Nadal, no solament us volem desitjar 

unes bones festes i un  nou any ben feliç, sinó també la 

capacitat de resistir, l’encert en l’estratègia i el domini 

dels temps que ens portin a aconseguir allò que tan 

hem desitjat: un País nou on nosaltres, els nostres fills 

i els nostres nets puguin viure en pau i llibertat i ser 

més feliços. 

 

I, evidentment, que la bona gent tancada injustament a 

la presó i la que s’ha hagut d’exiliar pugui tornar ben 

aviat a casa seva. 

 

23/12/2017 



 

 

La Llei,  la Llei,  la Llei... 

 

Ja ens tenen marejats amb tantes reflexions sobre la 

llei, el seu compliment o el que no hi ha ningú per 

sobre d'ella. Ens parlen de la llei com si fos una impo-

sició divina o tan indiscutible com una fórmula mate-

màtica. I no és així. Tot i que les societats necessiten 

dotar-se de lleis per regular les seves relacions, no po-

dem oblidar que, en realitat, les lleis -  i sobretot la 

seves interpretacions - les fan els que manen per bene-

ficiar-se'n. Per tant, de divines, immutables o trans-

cendents, res de res. 

 

Sorprèn, però, que els que amb tanta insistència ens 

demanen el compliment de la llei, no exigeixin que 

ministres, delegats del govern, polítics, càrrecs públics, 

policies, guàrdies civils... i, el que és pitjor, jutges i ma-

gistrats, s'esforcin en la seva observança. Ben al con-

trari, toleren que dediquin energies i diners públics en 

mirar com la poden sortejar i esquivar, com poden fer 

filigranes per no obeir-la i com, si cal, inventant-se 

delictes i forçades interpretacions, utilitzar-la per satis-

fer els seus interessos i ambicions. 

 

Les darreres actuacions de la Justícia han deixat petites 

les “afinades” de la Fiscalia, els falsos comptes a l'es-

tranger, la guerra bruta i les clavegueres, les mentides i 

calumnies interessades. El desprestigi del Tribunal 



 

 

Suprem – que hauria de ser la institució que assegurés 

a tothom la màxima i definitiva garantia -,  ha assolit 

cotes impensables en qualsevol país que s'anomeni 

“demòcrata”. 

 

Paral·lelament, no ofereix més confiança l'actuació del 

Tribunal Constitucional, amb les seves arbitràries deci-

sions i les presses i retards interessats per aconseguir 

altres fins que la defensa del ciutadà i de l'esperit de la 

Constitució, que és la seva única missió. 

 

Que unes persones a les que se'ls ha privat de la lliber-

tat (que no és una cosa baladí) hagin d'iniciar una vaga 

de fam per demanar que els membres d'aquest Tribu-

nal, simplement, facin la seva feina (per la que han 

estat “contractats” i cobren) dóna idea del baix – o nul 

– nivell, no ja professional, sinó ètic i moral de cada un 

d'ells. 

 

Que les dues institucions (Tribunal Suprem i Tribunal 

Constitucional) que han de garantir una Justícia “justa” 

actuïn com actuïn, no fa res més que reforçar la idea 

de que en un Estat així, no hi volem viure. 

 

 

04/12/2018 



 

 

SOM GRANS, SI. PERÒ ENCARA HI 

TOQUEM 

 

“Ja pots xiular, ja, que si l'ase no vol beure...”. Sembla 

que aquest aforisme popular està més present que mai 

en la nostra vida pública. Quan tot el país està xiulant 

demanant unitat, alguns partits polítics es neguen a 

beure, malgrat que ens han dit i repetit la seva intenció 

de “fer la voluntat del poble”. 

 

La voluntat comuna és la Independència. Es el desig i 

el plantejament de la majoria de ciutadans, que amb 

aquest objectiu són capaços de treballar conjuntament: 

la gent de dretes amb la gent d'esquerres, els universi-

taris amb els obrers, els religiosos amb els agnòstics, la 

gent de l'interior amb la de la costa... Perquè tothom te 

clar - menys algun partit- que primer cal assolir la in-

dependència i després ja ens ocuparem del color del 

govern. 

 

Que no ens enganyin amb això de que ara “cal ampliar 

la base”, si us plau. Ampliar la base és anar a l'Hospita-

let, a Santa Coloma, a Salt... i ensenyar a la gent - com 

fem des de la Sectorial - que en un país independent  

podran viure millor i els seus fills tindran un futur més 

clar. No és pactar amb un altre partit com governar 

l'Autonomia o regir un ajuntament, o fer un front 

d'esquerres, o un altre tripartit. Ampliar la base és 



 

 

obrir els ulls a la gent que han manipulat amb la “uni-

dad de la patria”. Ampliar la base és donar-li els conei-

xements necessaris per a que pugui triar amb qui els 

convé més resoldre el seu futur.  I no veiem que esti-

guin per aquesta feina, precisament. 

 

Demanem que els partits, que els seus dirigents, mar-

xin units cap a la independència perquè és el camí per 

aconseguir-la. Els que no ho vulguin fer o els que 

avantposin altres interessos sàpiguen que ens planteja-

rem el nostre vot. I la Gent Gran som molts milers. 

Facin números. 

 

Sí. Som Gent Gran. Però, compte. 
 

 

29/01/2019 



 

 

ARRAN DEL JUDICI 

 

Passem el dia enganxats a la televisió o a la radio se-

guint el judici que es celebra a Madrid. El nostre cer-

vell barrina i va traient conclusions: 

 

Hi ha una inimaginable quantitat de gent de ben dife-

rent situació cultural, social, econòmica... que, al nostre 

país, segueix diàriament el judici.  

 

Quina imatge de dignitat i preparació han donat tots 

els presos polítics. Va començar l’Honorable Senyor 

Oriol Junqueras exposant el seu pensament polític i 

ideològic i el va seguir l'Honorable Senyor Jordi Turull 

responent amb solidesa i coneixement totes les qüesti-

ons. Confesso que, al veure el seu nivell tant alt, vaig 

pensar que no tots els que els seguirien podrien estar a 

tanta alçada. Però no, van mantenir el nivell i hem 

assistit a declaracions que ens enorgulleixen com a 

poble. (Els vull mantenir el tractament perquè massa 

sovint s'han referit a ells d'una manera vulgar i irres-

pectuosa). 

 

Cal destacar la qualitat de les defenses i la seva coordi-

nació evidenciant una gran diferència amb els seus 

opositors de l'acusació que, potser massa segurs de 

que ho tenen guanyat, posen de manifest errors i una 

falta de preparació que els hauria d'avergonyir. 



 

 

 

L'objectiu del Ministeri Fiscal (pagat per tots els ciuta-

dans) ha de ser que, utilitzant un camí diferent, es faci 

justícia. No el d'aconseguir empresonar a l'acusat. I 

menys emprant mentides i falsedats com a arguments. 

Contràriament al que l'Estat volia, aquest judici està 

aconseguint: a/ Cohesionar l'independentisme. B/ 

Augmentar-nos l'autoestima. c/ Sumar-hi gent de bé  

contrària a conductes dictatorials. 

 

Quan finalment dictin la sentència condemnatòria, es 

veurà que no sols no han aconseguit espantar-nos i 

atemorir-nos com pretenien, sinó  que hauran refermat 

la nostra tesi de que en un país amb els plantejaments 

de l' Estat espanyol els demòcrates no hi poden viure 

(ni poden ni volen, com deia aquell). 

 

 

03/03/2019 



 

 

I TOT AIXÓ, COM HO ARREGLA-

REM? 

 

Jo no sé – ni crec que ho sàpiga ningú – com acabarà 

l’anomenat “procés”. Si que intueixo, però, que sigui 

quin sigui el final,  deixarà un munt de ferides obertes 

que no es tancaran en molt de temps, si arriben a tan-

car-se. Recordem que només fa quatre dies que els 

mexicans han plantejat al rei d’Espanya que demani 

perdó. Que demani perdó d’uns fets de fa 500 anys!. 

Què no passarà en el nostre cas?. 

 

Els governs de l’Estat, com alguns partits han jugat 

amb frivolitat la carta de posar tothom contra els cata-

lans. Crear un “enemic” comú és una eina molt fàcil 

per aglutinar les masses i que s’encarin contra el boc 

expiatori, en comptes de fer-ho contra altres proble-

màtiques. Però, si s’ha de conviure, com es fa per redi-

rigir una societat dividida i enfrontada? Com es des-

munta l’invent?. I si, en comptes de desmuntar-lo, es 

segueix atiant sense pensar mai que algun dia caldrà 

crear  l’opinió contrària ?. Perquè caldrà fer-ho, no ho 

dubtem. 

 

Acostumada a posar la bota a sobre, els successius 

governs de Castella-España, al llarg de la història han 

anat sembrant dolor i humiliacions. I creant ressenti-



 

 

ments. Als Països Baixos, a l’Amèrica llatina, a les Fili-

pines, a l’Àfrica... a Catalunya. 

 

Aquí no s’han oblidat encara els abusos del franquisme 

ni  les tortures a la Laietana, les comissaries o els “cu-

artelillos”. Ni el ribot de l’Estatut del 2.006. Ara, els 

recents cops de porra de las Fuerzas y Cuerpos, costa-

ran molt més d’oblidar. L’injust empresonament dels 

nostres líders i governants. Les Fiscalies que “afinen”, 

els jutges que s’inventen relats, els guàrdia-civils que 

menteixen, els polítics que defensen la injustícia i de-

leixen perquè ens apliquin més 155, la Junta Electoral 

Central que prohibeix fins el ridícul... Tot això quedarà 

. 

 

I arribarà un dia en què caldrà pactar. O integrar. I 

tornar a ser amics. I llavors es veurà que aquesta polí-

tica d’abús i menys teniment no ha arreglat res i, en 

canvi, dificultarà extraordinàriament la possibilitat de 

d’acords. 

 

29/03/2019 



 

 

UNITAT, UNITAT!!! 

 

Recordeu quan va ésser la primera vegada que vau 

cridar “Unitat, Unitat ” ?. 

 

Recordeu a quantes manifestacions, concentracions i 

actes heu demanat a crits – junt amb molts altres des-

coneguts companys - aquest lema?. 

 

Portem molts anys demanant Unitat i hem aguantat 

pacients un munt de negatives. Sabem el que va  costar 

aquell 9 de novembre del 2014. Sabem també que per 

aquesta falta d’unitat no vam poder ser el primer partit 

del Parlament a les eleccions del 21 D. I no ens agrada 

haver de patir ni ara  ni a les europees, ni córrer riscs a 

les municipals quan podríem guanyar àmpliament i 

mostrar a España i al món la nostra força. 

 

Em sap greu que es malbarati l’esforç de milers i mi-

lers de catalans avantposant el interessos personals o 

del partit quan, ara, el que fa falta és lluitar – tots units 

- amb un únic objectiu i una única direcció: aconseguir 

ser independents. Ho hem dit mantes vegades: ja tin-

drem temps d’escollir el color de qui ens governi. 

 

Però les coses són com són i hem d’afrontar-les. Nos-

altres, el poble de Catalunya, que tenim una visió més 

llunyana i més noble que algun partit polític, no ens 



 

 

quedarem a casa el proper dia 28. Malgrat que no ens 

agradi la tossuderia d’anar separats i enfrontats, nosal-

tres farem la Unitat. Nosaltres anirem a votar. I vota-

rem un partit que vulgui la independència i no en vota-

rem cap que sigui un còmplice del 155. 

Perquè si no ho fem, no solament perdrem escons, 

sinó que perdrem la imatge d’un poble unit que sap el 

que vol i lluita per aconseguir-ho. 

 

Malgrat no ens agradi que ens hi obliguin a anar 

desunits. 

 

23/04/2019 



 

 

 

  

REFLEXIONEM:  SOM  NOSALTRES  

LA  QUINTA  COLUMNA? 

 

Diuen que el General Mola, comentant el setge de 

Madrid, afirmava que tenia quatre columnes avançant 

cap a la capital des de llocs diferents, però que tenia 

una "quinta columna" formada pels simpatitzants del 

nou règim que col·laboraven des de dins de la ciutat 

subministrant informació i procurant desmoralitzar els 

combatents que la defensaven. La  Wikipèdia  anome-

na Quinta Columna a "... un conjunt de persones po-

tencialment deslleials a la comunitat en què viuen i 

susceptibles de col·laborar de diferents formes amb 

l'enemic" . 

Entenc que en un context com el nostre, en una 

societat amb procedències molt diverses, interessos 

ben diferents, estranyes fidelitats i esbiaixades valora-

cions de la realitat, la confluència no és fàcil. Per tant, 

hem d'admetre, encara que no ens agradi, que una part 

dels adversaris els tenim dintre de casa i que també des 

de dins actuaran en contra nostra. 

Però hi ha un altre tipus de quinta columnista: 

aquell que de bona fe, inclús buscant l'eficàcia, critica 

constantment el nostre país, els nostres dirigents, les 

nostres actuacions sense adonar-se'n que està submi-

nistrant material a l'altra part i desmoralitzant els nos-



 

 

tres. Que es mira amb una lupa qualsevol detall que 

pugui ser negatiu del nostre treball (i el desacredita 

públicament), mentre que observa amb passivitat i 

condescendència els moviments de l'adversari. 

Hi pensava veient a la televisió els comentaris que 

feien alguns ciutadans sobre l'incendi de les Terres de 

l'Ebre: imprevisió, manca d'efectius, poc equipament, 

ajuda aèria reduïda... tot eren crítiques a la nostra ad-

ministració. Cap referència, per exemple, que si dispo-

séssim dels 16.000 milions o que no fóssim tractats 

com una colònia, possiblement tot això podria estar 

solucionat. Aquí, tot es fa malament. A Madrid, cap 

crítica. 

Uns altres apunts. Ara mateix hi ha una moda que 

ens fa mal: els que diuen i repeteixen "ens han enga-

nyat". No se  n'adonen que són utilitzats per despres-

tigiar els caps de l'independentisme i que els hi perdem 

la confiança? No veuen que estan col·laborant gratuï-

tament en el titànic esforç que ho deixem córrer? "No 

ho hem fet bé": un altre mantra per desmoralitzar-nos 

(en pocs anys hem passat del 15% al 47,8%. Això no 

és fer-ho bé?). 

Heu vist alguna vegada que els unionistes es quei-

xessin que "els han enganyat" quan els deien que el  

soufflé  anava de baixa, per exemple?.  

O que algun Rajoy,  Arrimadas, Borrell o  Zoido  

diguessin que "no ho han fet bé"?. Doncs de l'enemic 

també se n'ha d'aprendre: ells callen els seus defectes i 

magnifiquen els nostres. Nosaltres tenim el vici d'am-

plificar les nostres deficiències i silenciar les d'ells. I 



 

 

oblidem que a la victòria s'hi va amb moral de victòria, 

no com a derrotats. 

 

No badem. Massa sovint som nosaltres mateixos 

els que ens esbravem criticant, exigint, desmoralitzant 

... i  difonent. Els que, sense ser-ne conscients, for-

mem part de la seva Quinta Columna i col·laborem 

amb qui ens vol destrossar. Volem més exemples?.  

"Deixem-nos de llaços grocs", "prou samarretes", "no 

més Diades", "ara no és el moment, deixem-ho per 

més endavant" ...Pensem: a qui beneficien? 

L'autocrítica l'hem d'exercir quan pugui donar re-

sultats positius (sinó, es queda en xafarderia o auto-

flagel·lació). I encara amb discreció, tancadets a casa i 

amb molt d'ull amb qui ho parlem. 

  

  

06/07/2019 



 

 

AQUEST  11  DE  SETEMBRE 

 

D'ençà que l'ANC va fer pública la seva decisió d'on es 

celebraria enguany la concentració de l'Onze de Se-

tembre han sortit veus discrepants. 

 

Primer unes dient que en comptes de fer-se en aquests 

carrers s'hauria de fer en uns altres, o en unes altres 

ciutats, o ves a saber en quin altre indret. D'altres con-

siderant que hauria de ser més agressiva (la presa de la 

Bastilla, vaja). I no hi faltaven els que aportaven un 

altre criteri: no fer res.  Ignoren que som 7,5 milions 

de catalans i que en un parell d'hores som capaços de 

generar 7,5 milions d'idees, totes elles més que bones? 

O ignoren que el difícil és prendre una decisió (que se 

sap no agradarà a tothom), i tenir el poder de convoca-

tòria i la capacitat d'organització per dur-la a terme? 

 

Aquests dies, com que l'ANC decideix visualitzar la 

seva disconformitat amb la gestió dels partits, un parell 

d'ex consellers (Huguet i Simó) amenacen amb no 

assistir-hi. Si aquests “ex” es dediquessin a mirar la 

lluna en comptes del dit que l'assenyala, potser es do-

narien compte del trist paper dels partits, incloent el 

seu i reflexionarien. La seva amenaça de no assistir-hi 

es ridícula i penosa. 

 



 

 

No m'imagino un milió d'independentistes de veritat 

plorant a llàgrima viva la seva absència: rius i rius de 

llàgrimes inundant el Paral·lel i la Gran Via... I ells i els 

partits, sense reaccionar. Això si que fa plorar. 

 

L'interès en fer fracassar la manifestació, a qui benefi-

cia? 

 

A qui – conscient o inconscientment – s'està ajudant 

quan, de cop i volta, es comença a criticar a l'ANC o la 

seva Presidenta ? Totes aquestes opcions, que són 

diferents formes de fomentar la desunió – i, per tant, 

debilitar-nos – tenen un beneficiari, que no és l'inde-

pendentisme, precisament. “Anar units significa estar 

disposats a renunciar a part de les nostres preferències, 

en favor de les dels altres” 

 

Els que volen la unitat a base de no moure's i que ce-

deixin els demés no sols fan trampa, sinó que impe-

deixen aquesta unitat. Que no ens enredin, per favor, 

que ja som grans. 

 

Perquè, un cop més, hem d'anar a la mani l' 11-S ? 

 

Us donem a continuació unes quantes raons (només 

unes quantes. Vosaltres n'hi podeu afegir moltes més): 

 

Per què ja és un a tradició. 

 



 

 

Per tapar la boca als que aspiren a veure'ns desunits i 

barallats. És la gran ocasió per demostrar que el poble 

segueix unit i sap el que vol. 

 

Per no donar el gust a tots aquells que la voldrien veu-

re fracassar i omplir-se la boca de dir que anem de 

baixa. 

 

Perquè sabem que en la campanya dels llaços grocs 

també hi havia gent que rondinava dient que només 

eren símbols sense sentit (però va fer anar de corcoll a 

tot l'unionisme). 

 

Per a obrir els ulls als que creuen que no s'aconsegueix 

res. L'independentisme ha tret a la llum com es com-

porta la cúpula de la justícia espanyola, l'existència de 

les clavegueres de l'estat, la incapacitat dels governs 

per afrontar la crisi, que la repressió és la única arma 

amb que compten, que ells també es barallen... 

 

Perquè l'èxit o el fracàs tindrà incidència en les decisi-

ons del jutge Marchena. 

 

Us desitgem un bon estiu allà on sigueu,  

No deixeu de recolzar els actes que s'organitzin 

 

 

05/08/2019 



 

 

HEM DE SER MOSQUES 

 

Ara corren veus dient que, com que el moment no és 

l'adequat per aconseguir la independència, el millor és 

quedar-se quiet i esperar temps millors. Vaja !, una 

cosa així com asseure's al sofà, agafar una cerveseta i 

unes olives, posar la tele  i... ja ens avisaran. Franca-

ment, fa quasi vuitanta anys que espero i trobo que, 

malgrat tot, el moment actual és dels més adequats que 

he viscut. 

 

D'aturar-se, res de res. Hem triat un camí que consis-

teix en avançar cap a l'objectiu de ser independents. I 

fer-lo pacíficament. Que l'Estat és molt fort? Que té 

molts recursos? Si, ja ho sabíem. Però nosaltres també. 

Una força diferent, és clar. A la nostra mida. Nosaltres 

hem de ser com les mosques. Us heu adonat que les 

mosques no són agressives? Només fan pessigolles. 

Només són constants. Només donen la llauna. Però 

que pesades són...! I acaben fent-nos marxar de la ca-

dira. 

 

Ens guanyen pacíficament. Nosaltres: pancartes, llaços 

grocs, manis, concentracions, samarretes, denúncies, 

campanya internacional i tot el que faci falta i amb tota 

la intensitat i duresa que sigui possible... Sense afluixar, 

amb persistència, sense violència, donant la llauna, 

debilitant. Com les mosques... 



 

 

 

Les nostres properes pessigolles són  la Diada. Per a 

tots els que somnien en un fracàs, que desitgen que 

baixi el soufflé, que aspiren a que ens desinflem, que ja 

paladegen un declivi. També per a  tots aquells que 

anhelen una letàrgica calma (“perquè no estem tan 

malament, oi?”). I també per a tots aquells a qui convé 

continuar com estem... siguem un eixam de mosques 

que, sense cap violència, els posi novament nerviosos i 

els tregui de polleguera. 

 

Demostrem que el nostre zum-zum resisteix tots els 

seus insecticides. 

 

El dia 11 és la millor ocasió per a fer-ho. El dia 11 

demostrarem que seguim sent molts, moltíssims. Hi 

anirem junts sense fixar-nos en el que ens separa, sinó 

en el que ens uneix: l’objectiu comú de voler ser inde-

pendents. I que som nosaltres  - la gent – els qui co-

mandem aquest moviment. I que no s’acaba ! 

 

JA US HEU INSCRIT, OI? 

JA TENIU LA SAMARRETA?  Poseu-vos-la ja. No 

espereu a la Diada. Aneu creant ambient (La samarreta 

ens permet pagar les despeses de l’any i no dependre 

de ningú. També és tota una lliçó) 

 

LA SECTORIAL DE JUBILATS – GENT GRAN 

SEREM AL TRAM 16 (Gran Via/Calabria, Davant 



 

 

del nº 480). Feu-nos una visita i podrem saludar-nos 

personalment. 

 

I, com sempre, VISITEU LA NOSTRA WEB 

 

https://jubilats.assemblea.cat/ 

 

11/09/2019 
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ARA SOM VIOLENTS ? 

 
Si un dia ens topem amb un ximplet que ens insulta, o 

es fica amb la nostra mare, o ens roba, o ens fa mal, la 

nostra reacció immediata serà la de clavar-li un parell 

de mastegots. Serà una reacció natural, presa amb les 

vísceres. Però no la més entenimentada, la que es pren 

amb el cervell. 

 

Aquest òrgan, situat en general a la part més elevada 

del cos (hi ha gent que el te molt més avall, però molt 

més), és d'una gran utilitat: calcularà si el ximplet és 

més fort que nosaltres, si porta un garrot, si va acom-

panyat, si... i potser ens farà prendre una altra decisió 

(que no vol dir covardia, sinó seny). Un camí diferent, 

més intel·ligent. 

 

Vivim un d'aquests moments. El ximple ha decidit 

atacar-nos novament. I ara, vist el fracàs de les porres 

contra la gent asseguda pacíficament, ho vol provar 

d'una altra manera: mostrant al país i al món sencer 

que els violents som nosaltres. No li és necessari ba-

sar-se en cap acció real: amb el relat coral ben tramat i 

explicat en té prou (recordem, per exemple, “las caras 

de odio” i el “peor que en el País Vasco”). Amb l'ajut 

inestimable de la premsa amiga i de la tele, de la fiscalia 

que afina, d'algun jutge enyoradís d'altres temps i de 

ciutadans que s'ho empassen tot, li és suficient. 



 

 

 

Utilitzarà sense rubor la mentida, la tergiversació, la 

calumnia, la trampa, el desprestigi, l'amenaça, la por... 

No l'importarà fer mal, saltar-se les lleis, empresonar 

justos. Tot està permès quan es tracta de defensar un 

objectiu tan superior. 

 

Ara tornen a enviar-nos policies i guarda-civils. Però 

no venen a pegar-nos. Venen a provocar-nos per a 

veure si nosaltres els peguem a ells, o tirem un petard, 

o cremem una sucursal bancària... i obtenen la foto 

que busquen per a reforçar el seu muntatge i justificar 

la repressió i el proper 155. Venen a buscar una imatge 

negativa nostra que pugui recorre el món i que contra-

resti la d'ells del 1-O. 

 

I ara és quan cal que utilitzem el cervell que tenim 

situat a dalt de tot. Nosaltres, que sempre hem actuat 

pacíficament, hem de ser encara més curosos. I ja sé 

que nosaltres – la gent gran – no som propicis a mou-

re'ns a bufetades, ni a fabricar la bomba de neutrons al 

soterrani de casa. Però si que, ara més que mai, hem 

d'argumentar a aquell net una mica eixelebrat o a 

aquell veí que ja no té més paciència que, amb la força: 

a/ ens guanyaran ells perquè en tenen més i és en el 

camp on es mouen millor; b/ perdrem el recolzament 

exterior que un dia tindrem, i c/ ens situarem en el 

mateix nivell de baixesa moral que ells. 

 



 

 

Tossuts? Si. Decidits? Si. Desobedients? Si. Violents? 

Mai. 

Preparem-nos perquè venen temps durs. Però ells 

tenen més por que nosaltres. I tenen més a perdre. 

 

30/09/2019 



 

 

 

SENTO VERGONYA 

 

No comentaré la sentència. Ja s'ha fet a bastament i 

també ho heu fet cada ú de vosaltres. 

 

Només vull dir-os que sento vergonya. 

 

Vergonya de que el màxim tribunal del país, el que 

hauria de ser la garantia i la seguretat de tots els ciuta-

dans, doni la imatge de parcialitat i intencionalitat que 

aquest ha donat. Quina confiança s'hi pot tenir ? 

 

Vergonya perquè sembla que ni  jutges ni fiscals han 

buscat la veritat, sinó només els arguments en què 

recolzar  el seu objectiu de condemna i destrucció. 

D'això se'n deu dir “enginyeria jurídica”, no? 

 

Vergonya de que manqui el més mínim sentit d'huma-

nitat. No ha importat - sabent de la seva innocència - 

robar la llibertat adduint una inversemblant “re-

bel·lió”; ni tampoc acceptar mentides , calumnies, re-

lats... Tot per assolir un fi: l'escarment, la venjança, 

treure'ls del mig... 

 

Vergonya perquè, si tothom està d'acord en que 

l’origen de tot plegat està en el menyspreu i les tram-

pes del TC a la proposta d'Estatut presentat pel Presi-



 

 

dent Maragall, com es fa ara una sentència que n'és la 

repetició? No han après del passat? O no els importa? 

 

Vergonya de que a cap membre dels successius “gobi-

ernos”, cap polític, jutge, periodista, intel·lectual... se li 

hagi ocorregut res millor per a resoldre el problema 

que el bastó i la repressió. Posar la bota al damunt i 

castigar si algú es queixa. 

 

Vergonya de que en ple segle XXI  (ja portem quasi 

vint anys en aquesta centúria), els “alzamientos” en les 

colònies siguin sufocats amb la força de les armes, 

com al XVIII i XIX. (Només han canviat els models 

d'armes: s'ha passat de la baioneta a la porra, del màu-

ser al codi penal). 

 

Vergonya de que al país veí no s'aixequi cap veu pre-

guntant-se “què passa?”, “perquè volen marxar?”, “i si 

tinguessin raó?”. 

 

Vergonya d'haver de pertànyer a un estat que tolera i 

alimenta tot això. 

I no sols sento vergonya. També pena. 

I fàstic. Molt de fàstic. 

  

16/10/2019 



 

 

LA CASTANYADA DELS MOSSOS 

 
Aquests dies passats hem sigut testimonis  d'uns fets 

desagradables i inesperats. Els Mossos, pegant a plaer i 

amb crueltat a ciutadans desarmats, ens han posat pell 

de gallina i ens han omplert d'indignació, com passa 

sempre que el ciutadà – bona persona, en general – 

assisteix impotent a un acte d'abús. A molts dels que ja 

tenim una edat i un munt de records ens han retornat 

a l'època dels grisos. 

 

Dels Mossos no ens esperàvem això. El Cos dels Mos-

sos ha estat sempre estimat, valorat i també ben accep-

tat i protegit pels catalans. Semblava que l'intent de 

crear una policia diferent, ben preparada, democràtica i 

al costat de la gent havia reeixit i tots n'estàvem orgu-

llosos i contents. Els fets del 17 d'agost del 2.017 i els 

del 1 O van reforçar aquesta òptica. 

 

Però ha fet falta només una estrebada més del Gobi-

erno per a mostrar-nos que tot allò que havíem cregut 

era fantasia i que la nostra policia – la nostra – era 

similar a les altres. 

 

En una sola nit “Buch y sus muchachos”, han des-

muntat el mite. En una sola nit han demostrat que 

poden ser tan repressors com la “Guardia Civil i la 

Policia Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 



 

 

del Estado”. S'hi han equiparat. Els Mossos no han 

volgut ser menys quan s'ha tractat d'apallissar la gent i 

han col·laborat amb el “Gobierno” amb tot el seu 

servilisme. Ells i els seus comandaments han secundat 

amatents la maniobra governamental de desprestigiar 

el Cos. 

 

No sé qui és el culpable, ni em toca a mi descobrir-lo. 

Segur que no tinc suficient informació, però no haig 

d'anar a cercar més dades de les que m'ha donat qui 

me les hauria de donar. Utilitzo només la visió d'un 

ciutadà qualsevol: costarà molt, però molt, refer la 

imatge que teníem dels Mossos. Si el Conseller ha vol-

gut – com ens ha dit – no perdre el control dels Mos-

sos, li haurem de dir que, en el cas d'Espanya, això no 

funciona així. Actuar amb servilisme, 

col·laboracionisme i abaixant-se els pantalons no do-

narà resultat. Ben al contrari: el Madrid es sentirà més 

fort, més guanyador i cada vegada li exigirà més i més i 

més. El Madrid profund només admet una visió de 

l'adversari: tenir-lo sota la bota. 

 

Ara cal que els responsables no es facin il·lusions i 

comencin a treballar per arreglar el disbarat. O perdran 

– perdrem – bous i esquelles. Com allò de la poma 

podrida, l'actuació d'uns quants ha podrit la imatge de 

tot el Cos. 

 

1/11/2019 



 

 

AMB EL NAS TAPAT 

 

Fa uns dies a la reunió del Grup de Treball un dels 

membres va plantejar-nos una qüestió: “Donat que 

cap dels partits independentistes em satisfà, què haig 

de fer en les properes eleccions?” 

 

I vam obrir una roda d'opinions. Curiosament, mai 

havíem parlat de les preferències polítiques de cadascú. 

Sona estrany i me n'adono ara que, amb anys de rela-

ció amb força companys, no conec les seves inclinaci-

ons polítiques i, el que és més, no m'ha importat des-

conèixer-les ni ha impedit treballar conjuntament. Cer-

tament, som a l'ANC perquè som independentistes i 

les opcions de partit les deixem per més endavant: 

primer la independència i després, ja triarem. 

 

Deia que vam començar a exposar obertament el que 

pensàvem i, sense voler-ho ni preveure-ho, vam veure 

que coincidíem en molts punts de vista. Deixant a part 

els partits no independentistes (que, lògicament, no 

eren la opció de ningú ), coincidíem en l'apreciació de 

que tan ERC com JxCAT, com la CUP ens havien 

decebut, no responien en general a les nostres expecta-

tives ni, enteníem, responien a la confiança que cadas-

cú al llarg dels temps els havia atorgat. 

 



 

 

Què fer? Quedar-se a casa? Votar en blanc? Potser 

eren les accions més lògiques. Però al mateix temps 

donarien la majoria als partits del 155. L'aportació de 

parers va ésser molt interessant. Però per sobre el que 

demanava l’estómac, va prevaldre el que manava el 

cervell i l'actitud final va ser unànime: Encara que no 

s'ho mereixin, encara que no hagin estat a l'alçada, 

anirem a votar. A contracor, però anirem a votar. Ens 

taparem el nas i votarem un dels tres partits. I farem 

tot el possible per a que, a les eleccions de Madrid, 

guanyi l'independentisme. I esperem i desitgem que els 

tres partits tinguin la sensibilitat, la humilitat i la in-

tel·ligència per captar el missatge. 

 

No va ser difícil, en canvi, resoldre la opció del Senat: 

les candidatures dels afectats per la repressió van tenir 

una resposta unànime: Roger Español i Meritxell Lluís 

(la dona de Josep Rull), a Barcelona i Jami Matamala, a 

Girona no van oferir cap dubte. Representen no sola-

ment una compensació a ells, sinó també una bufetada 

als seus botxins. 

 

 

Hem tramés al Molt Honorable President Carles Puig-

demont el següent missatge, amb motiu del traspàs del 

seu pare: 

 

“Junt amb el nostre condol, President, el 
nostre agraïment a vostè i a la seva famí-



 

 

lia per l'esforç i el sacrifici que fan per tots 
nosaltres” 
 

Sectorial de Jubilats-Gent Gran 

Assemblea Nacional Catalana” 

 

08/11/2019 



 

 

S'ACABA UN ANY... I SEGUIM VIUS 

 

Si. S'acaba un any. Un any ben estrany. 

 

Rar, desigual, cansat, angoixant, desanimador, indig-

nant, abusiu, esgotador... 

 

Però també esperançador 

 

Un any en que, malgrat la seva maldat, les seves tram-

pes, el seu poder, la repressió, la injustícia, les manio-

bres, les mentides... no han pogut amb nosaltres. 

 

Nosaltres, la gent - la bona gent – hem resistit al desà-

nim, a la inacció, a les baralles de partits, a les petiteses 

d'alguns polítics, a l'escomesa de l'Estat i de la justícia 

i, quan ha arribat el moment, no hem fallat. No hem 

fallat a l'hora de votar. No hem fallat a l'hora de pro-

testar. Ni a cap convocatòria: l'Onze de Setembre, la 

Marxa, l'aeroport, la frontera, el carrer Marina, la Me-

ridiana... 

 

S'acaba un any i volem donar les gràcies. 

 

En primer lloc als presos polítics i als exiliats, pel seu 

sacrifici i per mantenir-se en la lluita demostrant a cada 

moment no sols la seva honorabilitat, sinó també la 



 

 

seva intel·ligència. A les seves famílies, que han patit 

les conseqüències d'una repressió sense ànima. 

 

Als equips d'advocats i als qui han dissenyat una estra-

tègia per avançar. 

Als polítics que, malgrat el risc que han de córrer, l'han 

assumit i acceptat. 

 

A l'ANC, l'Òmnium i el Tsunami i a tots els grups que 

han portat la iniciativa i han mantingut la capacitat de 

convocatòria. 

 

A la Gent Gran, als Jubilats que han estat al peu del 

canó sempre que ha fet falta. I molt especialment a 

aquests avis (com els de Vic o els de Reus) que, amb 

una increïble constància, han defensat la nostra digni-

tat. 

 

A la Gent Jove, que ha sumat el seu pes i ha mostrat a 

tothom que la lluita continuarà. 

 

A tots aquells que han anat posant granets de sorra a 

aquesta platja que es diu INDEPENDÈNCIA. 

 

I ara també al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, 

per la seva valentia i professionalitat, pel sentit de la 

seva sentència i per recordar-nos que hi ha llocs on la 

Justícia només pretén això: ser justa. 

 

S'acaba un any i seguim vius. 



 

 

 

S'acaba un any...i en comença un altre. Que es preparin 

perquè no afluixarem. 

 

Us desitgem unes BONES FESTES I UN ANY BO 

DE VERITAT 

23/12/2019 



 

 

DESMORALITZAT ? 

  

Rebo un whats app d'un company, vell lluitador (no 

sols després del 2.010, sinó també des de molt abans 

de la sentència de l'Estatut), valent, pencaire, gens sos-

pitós d'estar a l'altra banda... 

 

“Estic molt cansat i decebut. Ens hem mogut molt per 

Catalunya donant la cara i intentant explicar a la gent 

que amb la independència aniríem millor. Hem estat 

allà on calia quan se'ns ha demanat (...) Total, perquè 

vinguin una colla de polítics mentiders i tirin per terra 

la nostra feina i els nostres somnis (...) No sé si voldré 

o no anar a votar, ni a qui a les properes eleccions”. 

 

No puc deixar de dir-li que l'entenc, que després 

d'anys i anys de lluita i de resistència, és excusable estar 

cansat. Que, després de veure l'actuació recent d'al-

guns partits - que costa de trobar l'adjectiu per definir-

los: innocència?, servilisme?, miopia?, covardia?- no és 

d’estranyar el desànim. Hem lluitat, estem disposats a 

seguir treballant i aguantar el que calgui de l'enemic. 

Però no dels amics, dels qui confiàvem i volem confi-

ar. Es comprensible. 

 

És comprensible, si. Però ho sento, no ho vull accep-

tar. Benvolgut amic: si ens rendim, si ens desmoralit-

zem, l'Estat ha guanyat. I aquest gust ni podem ni li 



 

 

volem donar. Això és precisament el que busca: que 

ens dividim, que ens barallem, que ens desmoralitzem 

i, al final, que abandonem. No tenen cap projecte per a 

nosaltres. Només esperar que ho deixem córrer. 

Doncs, no. Tot i el cansament, l’avorriment i, perquè 

no?, la decepció i la ràbia, no afluixarem. I si els partits 

o les persones en qui confiàvem no estan a l'alçada, 

nosaltres - la gent - , si que ho estarem. 

 

Pren-te un descans, agafa aire i retornaràs al teu lloc. I 

sobretot – sobretot – esforça't en no contagiar el teu 

moment baix als demés. Esforça't en no buscar com-

prensió convidant als demés a la desesperança. És 

molt corrent intentar-ho, molt humà, però no ho has 

de fer. Tot al contrari, busca't els companys que saben 

veure els brots verds (que n'hi han, i molts) en comp-

tes de l'herba seca i t’ajudaran a sortir del pou i retor-

nar a la lluita. 

 

Ho hem dit una i mil vegades: És una carrera de resis-

tència i qui abandona, perd. No arriba a la meta. 

 

Ara el que farem serà apuntar-nos per anar a Perpinyà. 

Hi anirem molts. Els animats i també els desanimats. I 

als nostres adversaris no els agradarà gens, gens ni 

mica. Serà una altra bufetada que rebran (perquè nos-

altres també en donem, de bufetades, no et creguis). 

Potser més petites , potser menys sorolloses, però 

bufetades que van fent mal. 

 



 

 

I després anirem a votar. Potser també amb el nas 

tapat, com la darrera vegada. Però, així i tot, els vam 

guanyar. I ara, nosaltres - la gent - animats o no, farem 

el que cal fer: no ens quedarem a casa . I quan facin el 

recompte dels vots, el resultat no els agradarà gens, 

gens ni mica. 

  

04/02/2020 



 

 

AMB LA “UNIDAD” NO SÉ SI N'HI 

HAURÀ PROU 

 

Som d'una generació que encara va fer la mili, que va 

haver d'obeir ordres  absurdes. Dictades per individus 

de molt poca talla. Que, no pas per gust, vam haver de 

dedicar molts mesos de la nostra vida a un parèntesi 

sense sentit en comptes d'ajudar a casa – que és el que 

en aquells anys urgia – o preparar el nostre futur. Ens 

deien que allò era una escola de la vida. Escola? Si, jo 

vaig aprendre una cosa útil: fer un nus per lligar les 

carpetes (però, encara ara, alguna vegada que el faig 

penso que no valia la pena dedicar tan de temps no-

més per un sol nus). I també vaig aprendre que existi-

en els passotes, els ganduls, els borratxins, els dèspo-

tes, els malparlats, els fracassats... i, només de tant en 

tant, alguna persona correcta. Tres, per a ser més exac-

tes. 

 

Ara, fa uns quants dies, quan vaig sentir la ministra 

dient que estava disposada, inclús, a cridar metges de 

la reserva, re-pentinament vaig sentir que em trobava 

molt bé, que no em feia mal res ni tenia cap molèstia. 

Els metges militars ja els vaig conèixer a la mili. 

 

Però, algú pot explicar-me a què venia el desplegament 

de l'Exèrcit?. I perquè aquesta va ésser una de les pri-

meres mesures adoptades pel Gobierno, molt abans 



 

 

que d'altres ben necessàries i urgents de caràcter sani-

tari, social o econòmic ?. Per no parlar de la posta en 

escena: la presencia a la televisió de gent amb medalles 

i uniformes de colors donant el “parte” i volent ser 

protagonistes. No sé si a algú li inspiren confiança. A 

mi, francament, me'n inspira més les declaracions d'e-

pidemiòlegs, internistes, pneumòlegs, planificadors 

sanitaris i inclús caps del serveis de compres hospitala-

ris que les dels vencedors en cent batalles. 

 

O és que la decisió no es va prendre pensant en el 

virus?. No vull suposar que es va prendre pensant en 

tenir el país ocupat en previsió de possibles aldarulls 

(recordem que la pandèmia s'estenia al mateix temps 

que la confirmació real de que l'Emèrit no havia estat 

massa elegant). I que això tan divulgat de desinfectar 

l'aeroport, no era més que una disfressa, un maquillat-

ge, pur teatre. 

 

El que sí que ha posat en evidència la epidèmia és la 

pobresa amb que està treballant la Sanitat. Mentre 

estem mantenint un exèrcit i comprant-li material que 

no usarà, ens falten metges, personal, UCIS... i coses 

tan ridícules com vestimenta adequada i mascaretes. 

Mentre es malgasten diners en AVES sense passatgers 

i autopistes sense cotxes, ens falten equipaments sani-

taris bàsics. 

 

Catalunya, on tenim els metges més mal pagats de 

l'Europa occidental fruit de la gasiveria estatal, ha d'a-



 

 

portar cada any 16.000 milions d'euros, dels quals, ara, 

no se'n pot ni parlar. També ha de mantenir alguns 

dels grans hospitals en un estat deplorable per manca 

de diner. 

 

I encara hi ha gent en aquest país que prefereix seguir 

units. Si, “unidos venceremos”. Que no badin més, 

que ens hi va la vida. 

 

Aprofita aquests dies per entrar a la web del CON-

SELL PER LA REPÚBLICA i registrar-t'hi. 

Tots hi hauríem de ser !!! 

 Cuida't. Si pots, no surtis de casa. Redueix al mà-

xim els teus contactes 

 

28/03/2020 



 

 

MANAR O MANAR BÉ ? 

  

Entre el “Aquí mando yo” el “Déjenme solo” o el 

“Todos al suelo” no hi han massa diferències. Tampoc 

entre el “Mando único” ni la “Autoridad competente”. 

Son diferents maneres d'expressar que no es té idea del 

que és i representa tenir la responsabilitat el dirigir. El 

dirigir qualsevol cosa: una família, un grup d'amics, 

una empresa, un país. L'obsessió del manar per manar 

la tenen els nens petits, els militars, els poc in-

tel·ligents, els ambiciosos... La resta no vol manar: vol 

aconseguir uns objectius (i, certament, en alguns casos 

pot ser que el manar formi part de l'estratègia per 

aconseguir-ho. Però també pot ser que no). 

 

En aquest afer de la “guerra” contra el Corona Virus, 

Sánchez ha comés molts errors. El primer i principal el 

de no voler escoltar ni tampoc compartir opinions, 

coneixements i, per tant, responsabilitats amb ningú. Si 

ho hagués fet, si s'hagués reunit amb les forces vives 

del país i hagués volgut escoltar, hauria captat idees i 

trobat la millor manera de portar-les a la pràctica entre 

tots i hauria compartit la responsabilitat i si, també 

l'èxit o el fracàs. Però el mèrit d'haver estat el gran 

coordinador de la operació no li hauria tret ningú. I 

aquest hagués estat el seu gran èxit, el que l'hauria situ-

at per sobre de tots i de tothom. Això ho sap qualsevol 



 

 

comandament entremig amb un mínim de formació o 

d'instint. 

 

Un altre error ha estat rodejar-se d'incompetents, fer-

los cas i recolzar-los. Perquè tothom sap que al senyor 

Salvador Illa li van donar el Ministeri de Sanitat (una 

“maria”) per cobrir un “cupo” amb els socialistes cata-

lans del PSC (pobre PSC, no ha quedat massa lluït 

amb el “cupo” i el ministre). També tothom sap que el 

Ministeri de Sanitat era un ens inoperant, sense quasi 

cap funció, apart de la de mantenir el sou i la cadira 

d'un nombre important de funcionaris. Han estat mol-

tes les vegades que s'ha demanat de suprimir-lo perquè 

a l'estar traspassades les competències, la seva existèn-

cia no tenia sentit. (També hauria representat un bon 

estalvi, encara que en un país ric com Ñ aquest detall 

deixa de tenir importància). 

 

Com era de preveure, el personal del ministeri tenia la 

mateixa preparació que el ministre per portar a terme 

les funcions que l'exercici del “mando único” requeria. 

I els desastres de les mascaretes, dels testos, del re-

compte de víctimes, de la política de confinament i del 

“unidos venceremos” no es poden considerar inci-

dents aïllats, sinó la conseqüència lògica de que la “au-

toridad competente” era, en realitat, “incompetente”. 

 

I això ha costat vides humanes. Moltes. 

I molt patiment. 



 

 

I cap confiança en el futur. (Dins d'aquesta España, 

es clar).  

 

Perquè no es tractava de “manar”, es tractava de “ma-

nar bé”. 

Cuideu-vos molt, 

 

P.S.- Per cert, aquell que estava tan orgullós d'ha-

ver-se carregat la sanitat catalana, no té res a dir, ara? 

   

Malgrat tot, us desitgem que passeu UN BON 

SANT JORDI 

 

21/04/2020 

 

A L'HORA DE VOTAR 

 

L'ANC és una Entitat amb un gran pes en el país, bà-

sica. L'ANC marca un camí cap a la Independència. 

Marca un camí i la manera de seguir-lo. En mig del 

marasme, en mig dels que  volen la independència amb 

tota la intensitat; dels que la volen ara mateix; dels que 

diuen que la volen, però no ara, sinó més endavant; 

dels que diuen que la volen, però no la volen; dels que 

no la volen i que, sense ser-ne conscients, prefereixen 

viure malament a viure bé... En mig de tots, l'ANC ha 

de ser fidel al perquè de la seva creació i no ha de cedir 

al seu objectiu. 



 

 

L'ANC és un important actiu de Catalunya. No sols 

aglutina una gran quantitat de socis, sinó que  arrosse-

ga milers de seguidors, milers de catalans de bona fe 

esforçats en empènyer aquest carro, disposats a afegir-

se a la més mínima insinuació, a sumar-se generosa-

ment a qualsevol acció que li sigui proposada i a fer-ho 

sense esperar-ne res a canvi, malgrat el sacrifici o la 

molèstia que li pugui suposar. 

Això significa una gran responsabilitat per a l'Enti-

tat. Perquè a la gent  que es suma a l'objectiu amb sin-

ceritat i honradesa, cal  tractar-la de la mateixa manera 

i amb el mateix esperit generós. Sense utilitzar-la, sen-

se aprofitar-se'n. I, es clar, sent fidels al destí final. 

No té res de fàcil. Els qui dirigeixin l'ANC - els 

membres del Secretariat - no només han d'estimar 

Catalunya, tot i que sigui essencial. No només  l'han 

de  voler independent. No només els cal  la generositat 

i l'oferiment de treballar dur, tot i que es imprescindi-

ble i sempre és d'agrair. Cal que tinguin tot això, sí, 

però molt més. 

Han de tenir clar on cal anar i com anar-hi. Han de 

saber llegir el moment  i interpretar-lo bé. Han de cre-

ar una estratègia i portar-la a terme exitosament. Han 

de ser forts i valents perquè hauran de superar mil 

escomeses que els vindran de fora i, malauradament, 

també de dins. Han de ser gent intel·ligent; amb expe-

riència i coneixements; amb demostrada capacitat de 

lideratge; habituats a superar problemes, sortejar difi-

cultats i portar naus al seu destí. 



 

 

El Secretariat necessita gent que hagi liderat projec-

tes, dirigit persones o empreses; amb un bagatge sòlid: 

economistes, sociòlegs, comunicadors, organitzadors, 

emprenedors... gent amb talla per a mantenir l'ANC en 

el lloc que li correspon. I aquí ve el nostre paper: el 

d'electors. Ara no és l'hora de votar a l'amic, al conegut 

de la Territorial o de la Sectorial, menys encara al 

company de partit. Ara és l'hora de que fem la feina 

ben feta, que ens estudiem a fons els currículums dels 

candidats i votem aquells que tenen capacitat per por-

tar l'ANC a aconseguir el seu fi i a Catalunya a ser in-

dependent. 

No som  una penya d'amics. Som quelcom més se-

riós i tenim una gran responsabilitat. Ara cal que actu-

em en conseqüència. 

 

21/05/2020 



 

 

JA HO HE DESCOBERT ! 

Sempre em preguntava: Com és possible que quan a 
una persona - sense coneixements específics - el no-
menen alcalde, director general o ministre, l'endemà 
mateix comenci a fer declaracions, citar dates estadís-
tiques, organitzar programes i donar ordres a tort i a 
dret ? Com s'ho fa si no hi entén?. Ara ja ho he desco-
bert. 

Diumenge passat va ser la segona Pasqua. De petits 
ens explicaven que el dia  de la Pasqua Granada, l'es-
glésia catòlica commemora que l'Esperit Sant es va 
posar sobre els apòstols (que deurien ser analfabets, 
pobrets) i els va infondre la saviesa. Just ! Això és el 
que deu passar a molts dels nostres polítics, (com no 
se m'havia ocorregut abans !).  Així que surt el nome-
nament al BOE, baixa un esperit sant, els injecta la 
saviesa i els omple de coneixements de la matèria. No 
pot ser d'altra manera. No més pot ser fruit d'una in-
tervenció sobrenatural que tantes persones, sense cap 
mena de preparació ni  d'experiència, alguns amb un 
currículum impresentable, es puguin posar a dirigir 
una ciutat o un  país, contradir i superar les opinions 
dels experts, tombar les propostes que els fan i saber 
assenyalar amb fermesa i sense cap mena de dubte el 
camí a seguir. 

No els passa com a nosaltres (gent normaleta, gent 
corrent), que precisem d'uns estudis previs o d'una 
experiència. Que si canviem de feina o d'activitat ne-
cessitem un període d'adaptació, uns cursos de forma-



 

 

ció o l'ajut d'un preceptor. Ells, (segurament perquè 
treballen pel nostre bé, perquè vetllen per nosaltres), 
reben aquest ajut diví i així, sense més pràctica que un 
càrrec en el partit, poden passar a gestionar un  pres-
supost súper milionari; sense saber res de res, muten 
en ser experts en qüestions ambientals o en urbanisme. 
O bé, amb el simple ajut de l'exèrcit i de la guàrdia 
civil, són capaços de salvar les nostres vides d'una ter-
rible pandèmia o distingir quan i com ens encomana-
rem o no el virus maligne i la manera de comportar-
nos per evitar-ho. És o no miraculós?. 

A més, aquesta facultat deu ser permanent, no s'acaba 
amb el càrrec. Perquè després passen a ocupar un lloc 
important a una telefònica, a una elèctrica, a un 
banc...o a Enagas. I ho deuen fer bé, ja que veig que 
no els acomiaden pas. Sembla mentida ! Pensar que 
molts d'ells no van ser mai capaços de trobar una feina 
i, en canvi, siguin tan útils a la societat ocupant llocs 
d'envergadura i ben pagats... 

Quina sort tenim els països on encara creiem en lo 
sobrenatural. Als altres, a la gent que pretengués acce-
dir a un càrrec sense estar-ne preparats, els considera-
rien uns barruts i uns pocavergonyes i no els ho per-
metrien. Aquí, no. Aquí avancem  amb la influència 
“divina”. Per això Ñ és capdavantera en tantes coses. 

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent Gran 

P.S. Dies enrere els diaris han publicat que España 
comprarà més tancs i que augmentarà el sou als guàr-



 

 

dia civils. Ja veiem quines són les prioritats. La Sanitat 
i els sanitaris, que es fotin (i, per tant, els ciutadans 
també). 

Que obrin els ulls els unionistes i comencin a valorar si 
sols amb “unidad” se’ls curaran  les malalties. 

 ELECCIONS AL SECRETARIAT NACIONAL 

L’1 de juny vas rebre un correu de l’ANC “Com 
conèixer les candidatures a les eleccions al Secretariat 
Nacional”. Obre’l i clica “web de consulta...” 

Consulta-hi les candidatures i tria qui et sembli millor 
per a regir l’ANC. 

Sigues exigent: necessitem gent de vàlua 

 

05/06/2020 



 

 

NI SUBMARINS, NI DESTRUCTORS 
Confesso que hi han tertulians que em treuen de po-

lleguera. Em refereixo a aquests que es presenten com 

a periodistes, professors universitaris o especialistes en 

no sé què i que a cada tres frases aprofiten per demo-

nitzar el seu enemic polític, o bé, com qui no vol la 

cosa, van desgranant consignes i alabances d'un partit i 

defensen a mort l'actuació d'uns polítics (sempre del 

mateix color), encara que la seva actuació sigui a ulls 

de l'espectador, indefensable. 

Jo, com més d'un ciutadà, aspiro a escoltar punts de 

vista diferents, informar-me de coses que no sé i, amb 

llibertat i sense enganys, treure'n les meves conclusi-

ons. No necessito (ni vull) que cap “submarí” de cap 

partit em vingui (disfressat de pastoret) a vendre'm la 

seva veritat “objectiva”, intentant entrar-la al meu cer-

vell aprofitant-se de que jo estigui badant o, simple-

ment, que hagi confiat en que, com m'informaven, 

estava davant d'un professional i no d'un trampós 

apòstol del partit X que viatja d'incògnit. Em molesta 

que abusin de la meva bona fe i em molesta que em 

prenguin per imbècil. Si un dia vull seguir un debat 

polític amb representants de partits, ja ho faré i seré 

ben conscient d'on m'he ficat. Però si assisteixo a una 

polèmica, amb professionals seriosos que defensen 

obertament la seva manera de pensar, m'insulta la figu-

ra del submarí infiltrat. 



 

 

Però l'actuació dels submarins no és exclusiva de les 

tertúlies. Intenten, i ho aconsegueixen, introduir-se en 

tota mena d'organitzacions. L'ANC no n'és una excep-

ció, malgrat que en els seus Estatuts i en el seu esperit 

no es permeti la participació  de partits. Però ni els 

partits polítics ni alguns dels seus fidels servidors des-

taquen pel seu sentit ètic. El seu objectiu és l'apropia-

ció de l'Entitat per aprofitar-se'n d'ella, i de  nosaltres 

els socis, mentre els sigui útil, o bé destruir-la si no la 

poden dominar. 

Com que som gent pacífica, no volem ni “submarins” 

ni “destructors”. El nou SN farà bé en identificar-los 

per defensar la Institució. I nosaltres prèviament hem 

d'impedir la seva infiltració evitant votar-los. 

Aquesta setmana elegirem el nou Secretariat: infor-

mem-nos bé abans de votar. I triem els qui tinguin 

capacitat per pilotar una entitat de cinquanta mil socis, 

la respectin, la vulguin estimar i lluitar per ella amb 

honradesa.   

Josep Mª de Fàbregues, Coordinador de la Sectorial de Jubilats-Gent 

Gran 

10/06/2020 

P.S.- Com a bons ciutadans que som ens alegrem 

sempre que un pare de família a l'atur troba una feina. 

Avui ens congratulem de que al Sr. José Montilla li 

hagin ofert un lloc de treball a Enagas. I ens felicitem 



 

 

del seu gest, que l'honora: renunciar a la pensió (no 

com alguns jubilats que fan feinetes i no ho declaren). 

Tingueu-ho sempre present: Quan us ofereixin un lloc 

al Consell de qualsevol empresa estatal, seguiu el seu 

exemple i doneu-vos de baixa de pensionista. 

RECORDA: DEL  10 AL 13  DE JUNY DES DE 

CASA, VOTA



 

 

I  ARA, QUÈ? 

Aquests dies estem vivint una situació que ens fa re-
viure aquella expressió de la Soraya quan manifestava, 
satisfeta, que ens havien “descabezado”. Certament, 
els nostres líders son a l'exili, a la presó o retirats de la 
circulació i ja “descabezados”, reemplaçats pels reser-
ves. Què passaria si al Barça li retiressin el Messi, el 
Suàrez, el Ter Stegen... i els substituïssin pels del filial?. 
Doncs fàcil: que no jugaria igual de bé. 

Als partits polítics ara els passa el mateix: juguen els 
del “filial”... i no en saben prou com per jugar al pri-
mer equip. Hi ha un agreujant, però. Que els falta la 
humilitat i l'esperit autocrític com per reconèixer que 
el càrrec els ve gran, que jugar “al lloc” del Messi no 
vol dir jugar “com” el Messi. 

I així, un  extens nombre de polítics més aviat medio-
cres, pretenen dirigir el país i a nosaltres sense tenir 
prou talla. També sense dir-nos, de veritat, on ens 
volen portar. Són uns cínics que ens estan enganyant o 
són uns ineptes que se'ls passegen sense que se n'ado-
nin? Recorden quin és el mandat que van rebre? 

Perquè nosaltres - els votants – si que tenim clar què 
vam votar, què és el que volem, quin és l'objectiu prin-
cipal i quins són els secundaris. Per  a nosaltres, l'ob-
jectiu principal és la Independència  i és el que els 
vam encarregar. Ara, tot i ser fonamentals en circums-
tàncies normals, els secundaris són: quins partits go-
vernaran mentrestant; quina política social, econòmica, 



 

 

sanitària, d'infraestructures, etc. portaran a terme... Ho 
tenim ben clar perquè sabem que, primer, ens cal ser 
independents i, segon, que si no ho som, tan se val 
quina política vulguin perquè sense poder i sense 
diners no en podran fer efectiva cap. Que no posin 
els objectius secundaris davant del principal. No s'en-
ganyin, ni ens enganyin. 

Ara, més que mai, nosaltres, la societat civil, hem 
de ser molt exigents amb els partits polítics. I 
aquest han de saber que si no fan el que nosaltres và-
rem votar – treballar amb intensitat per aconseguir la 
independència -, no tindran el nostre suport. Nosal-
tres, la gent gran, representem molts vots. I nosaltres 
sí que tenim pressa, perquè sinó no ho veurem. No 
estem per perdre el temps. Ens oblidarem de les fideli-
tats, del partit de tota la vida i del romanticisme ideo-
lògic. Ens oblidarem de polítics papanates sense visió 
de futur, preocupats per la cadira i per l'anar tirant. I 
recolzarem només a qui vulgui treballar per assolir la 
independència en el termini més curt possible i sigui 
de fiar. Ah! i anirem a votar. No ens quedarem a 
casa deixant que guanyin els altres. 

 
Ara és l'hora de no afluixar i exigir. No afluixar i exi-
gir-los. 
Que passeu un bon estiu 

P.S.- El No-massa-honorable Ex President Montilla, 
després d'un temps de silenci per que les aigües es 
calmessin (la sap llarga), ha anat al Parlament i ha 
afirmat que no fa res d'il·legal. (Tampoc fa res d'ele-



 

 

gant, ètic, digne, meritori, respectable o prestigiós). 
Però, no patiu. Ha dit que no utilitzarà el despatx ofi-
cial per atendre tasques d'Enagas. (O sigui, que si el 
truca algú, sortirà al replà a atendre el telèfon).  Uf¡ 
Ara si que estem tranquils. 

14/07/2020 



 

 

AMB  TOT  EL  RESPECTE 

Ja anem complint anys. Hem viscut esdeveniments 
ben diversos, ben interessants i, alguns, ben sorpre-
nents. Però no tot estava vist: ara mateix, en aquest 
2020 ens apareix una pandèmia (no n'havíem viscut 
pas cap, afortunadament), una nova  crisi (d'aquestes, 
sí que n'hem viscut) i, el més inaudit, ens desapareix  
un monarca. 

Fins ara, això de que tot un rei  fugi cames ajudeu-me 
només ho havíem imaginat a través dels contes o d'a-
quells llibres d'Alexandre Dumas o de Walter Scott i 
que ens feien pensar en un rei acompanyat d'uns 
quants fidels que cavalcaven tota la nit sense parar. 
Però ara no és així. Ara les monarquies són diferents i 
algunes – poques, afortunadament – fins i tot la llei 
obliga a respectar-les. 

I jo vull complir la lei. Però confesso que em costa 
reconèixer a Don Juan Carlos I que – desinteressada-
ment – ens hagi dedicat tants anys i que només de tant 
en tant hagi pogut anar a caçar... o anar de cacera. I no 
vull parlar de tots els altres. Ni del Rei Felipe VI,  ni de 
la Reina Sofia, ni de l'Urdangarin, ni del nano aquell 
que es diu Froilan de Todos los Santos (pobret). Tots 
tenen el meu respecte; el respecte que em mereixen. 

Però a mi – i segurament a algú més – també m'agra-
daria ser una mica respectat. Que se'm tingui en  
compte la meva opinió; poder triar la meva nacionali-
tat ; que els que he votat no siguin empresonats o ha-
gin d'exiliar-se; que els meus fills i nets tinguin el dret a 



 

 

una igualtat d'oportunitats, a tenir feina i un salari dig-
ne;  que la gent gran tingui una pensió suficient que no 
l'obligui a malviure i patir els darrers anys de la vida; 
que la justícia  sigui “justa”; la pressió fiscal honesta i  
proporcional... 

Sé que molt poc d'això és possible dins de l'Espanya 
en que visc: els seus objectius son uns altres i, en gene-
ral, ben contraris al que demano. Per això, necessito 
QUE SIGUEM INDEPENDENTS. Per això NE-
CESSITEM SER INDEPENDENTS (ser respectats, 
vaja!). 

I ara que s'acosta l'11 de Setembre necessitem SU-
MAR-NOS a celebrar-lo, encara que sigui amb les 
restriccions degudes al Covid 19. PROTESTEM DA-
VANT ELS EDIFICIS ON S'ASSENTA LA FORÇA 
DELS COLONITZADORS. Vestim-nos amb la SA-
MARRETA QUE ENS UNEIX i que ens ajuda a 
cobrir el pressupost de l'any. Aconseguim el  Codi QR 
i generem els nostres vincles (sembla complicat, però 
no ho és. T'ho anirem explicant). 

Nosaltres, la SECTORIAL DE JUBILATS-GENT 
GRAN ens trobarem la tarda de l'11 S davant del 
BANCO DE ESPAÑA, a la Pl. de Catalunya cantona-
da Portal de l'Àngel, de Barcelona. L'edifici simbolitza 
prou clarament com i qui pren les decisions que afec-
ten – generalment en negatiu – la política econòmica 
de les persones i les empreses de Catalunya i com els 
seus diners són traslladats a altres llocs. 



 

 

Cal parlar de la desaparició de les Caixes? Cal dir res 
de Bankia, les targetes black o la seva emissió d'acci-
ons?. O més aviat cal citar la brillant observació de l'ex 
Governador Linde de que, com que molts jubilats 
tenen el pis en propietat, en realitat això significa un 
important augment de la pensió que reben. Seguim?.... 

El proper dia 11, 

Demostrem a l'Estat i als partits que els independentis-
tes seguim vius, que no afluixem. QUE ENS EN 
SORTIREM. 

I demostrem respecte. Però respecte de debò: RES-
PECTE A NOSALTRES MATEIXOS, RESPECTE 
A LES NOSTRES IDEES, RESPECTE A LA NOS-
TRA VOLUNTAT DE SER, RESPECTE AL NOS-
TRE PAÍS 

22/08/2020 



 

 

COMPROMÍS 

El compromís potser ja no està de moda. 

Però els de la nostra generació vam ser educats amb 
aquesta mentalitat i haig d'afirmar que em segueix 
semblant un valor positiu. Compromís és obligar-se. 
Obligar-se a fer (o deixar de fer) alguna acció determi-
nada. Obligar-se amb qui? Davant de testimonis? D'un 
notari? Signant un document especial? No cal tant. La 
primera exigència del compliment recau en nosaltres 
mateixos, en la nostra consciència, en la nostra manera 
de ser i de viure. La nostra generació hem sigut 
gent en la que “s'hi podia confiar”. Érem –som, 
encara- “gent de paraula”, gent que “compleix el 
que diu”, gent que “no falla”. I d'això en podem 
estar orgullosos. 

Al llarg de la nostra vida n'adquirim un munt de com-
promisos. Alguns son obligats, i no tenim més remei 
que complir-los, encara que sigui sense ganes (potser 
anar a l'escola, fer la mili, pagar impostos...). Però 
molts, moltíssims, són voluntaris (jugar a futbol en un 
equip, ajudar un amic a reparar el cotxe, fer-se soci 
d'una entitat, llegir un llibre, assistir a un concert...). 
Ens comprometem perquè volem, ningú ens hi obliga. 
I com que el compromís és amb nosaltres mateixos, 
ens en podem desdir ben fàcilment. El desemparaular-
se no té conseqüències, doncs?. Depèn, depèn de si 
afecta a d'altres o no (l'equip podrà jugar el partit?, 
l'entitat haurà de plegar?). 



 

 

Nosaltres ens hem compromès des de fa anys 
amb la independència de Catalunya (ni el Franco 
ni el Glorioso Ejército ens ho van poder treure del 
cap, malgrat els seus esforços. La nostra resistència ha 
estat extraordinària). Recentment, a partir del 2010 
s'ha obert una possible via de sortida. I ens hi hem 
tornat a afegir amb més intensitat, encara. I hem treba-
llat: concentracions rècord, marxes, llaços grocs... I ho 
hem canalitzat –potser junt amb altres camins– a tra-
vés de l'ASSEMBLEA NACIONAL DE CATA-
LUNYA, l'ANC. L'Entitat ens ha ajudat molt en 
la nostra causa. 

Ara és l'hora de tornar-nos-hi a posar. La preparació 
d'aquest 11 de Setembre ha estat molt i molt compli-
cada: la impossibilitat de reunir-nos, de realitzar actes 
com els que estàvem acostumats i que han admirat els 
demòcrates del món sencer. Però precisament aques-
tes dificultats ens obliguen a superar-nos: 

 Penja l'estelada al balcó. 
 Si no ets persona de risc, assisteix a les 

concentracions programades. Però, si no 
pots, no et preocupis: a les 17:14 surt al 
balcó amb els teus. 

 Posa't la samarreta (l'has comprada, ja?). 
Ens uneix a tots i ajuda a finançar l'ANC 
(la feinada que fa l'ANC val molts diners i som 
nosaltres –els compromesos– els que l'hem de 
mantenir). 

 Envia els teus codis QR (no és difícil, però si 
tens dificultat, segur que els teus fills o els nets 
t'hi ajudaran. O nosaltres, si vols). 



 

 

Ara, en el moment en que l'Estat ens agredeix per tots 
els costats, quan s'esforça tant en fer-nos renunciar, 
NO FALLIS. Sigues fidel al teu COMPROMÍS 

06/09/2020 



 

 

A QUÈ JUGUEM? 

Diuen que el Tribunal Suprem ja està a punt de fer 
pública la sentència del cas que implica el Molt Hono-
rable President Torra per la pancarta penjada a la seu 
de la Generalitat. 

No se quin serà el veredicte dels membres del Tribu-
nal. Donades les virtuts que els adornen, però, no és 
gratuït pensar que seran capaços d’emular actuacions 
anteriors i que una vegada més aquests “defensores de la 
patria” aconseguiran desprestigiar-la una mica més i 
que, en la seva lluita per la “integridad de la nación”, 
avançaran un pas més en la repressió contra nosaltres i 
contra les nostres aspiracions. 

Lamentablement, però, no estan sols. Reben una ajuda 
inestimable des d’aquí. Tots aquells que, des de fa 
temps, estan demanant eleccions perquè donen 
per feta la inhabilitació del President, no fan altra 
cosa que facilitar el camí per a que el Tribunal 
així ho sentenciï. I com més insisteixen, més fàcil els 
hi posen. Tots aquells que es remenen en la seva cadira 
somniant ocupar una  butaca i ja planifiquen  el futur 
acceptant – o desitjant – una sentència condemnatòria, 
estan fent la feina bruta als magistrats i estan conver-
tint en normal i necessari el que no és més que una 
aberració i un abús. Després se les donaran 
d’independentistes. A tots ells els diria que hi ha una 
cosa pitjor que abaixar-se els pantalons: és no portar-
ne. 



 

 

Han dedicat moltes hores a dissenyar l’estratègia 
d’unes eleccions autonòmiques i a la seva servil obedi-
ència a tot el que provingui de Madrid. I molt poques 
a planificar una resposta coherent a l’agressió que im-
plica una sentència d’inhabilitació  del President. De 
veritat volen la independència? De veritat s’hi atrevei-
xen? 

La seva mediocritat i la seva ambició no els permeten 
veure que correm el perill de que indepes conven-
çuts no vagin a votar el dia de les eleccions, es 
quedin a casa fastiguejats i que –tot i ser majoria 
al país– acabem perdent-la al Parlament i retar-
dant anys la independència?. 

Un cop més nosaltres –el  poble– haurem de prescin-
dir d’uns polítics sense talla i empènyer el carro si no 
volem seguir formant part –i mantenint– un Estat que 
està podrit. On tot grinyola: la monarquia, la judicatu-
ra, la sanitat, l’economia, la democràcia, la pròpia es-
tructura de l’Estat... 

Ara ens toca a nosaltres no afluixar. 

PS.- Deia l’Aznar que ens barallaríem entre nosaltres. 
Si. Però es va quedar curt en la seva profecia: també 
s’estan barallant entre ells (i amb això no hi contava). 
Atenció. 

27/09/2020 



 

 

MEDITACIÓ POST HISPANIDAD 

Recordo de quan estudiava el Batxillerat el camarada 
de Formación del Espíritu Nacional -bigotet, ulleres 
fosques- dient-nos allò de que “en el Imperio espanyol no 
se ponia el sol”. I ho deia tot orgullós, sense tenir en 
compte que només feia quatre dies que el normal era 
la “cartilla” del racionament, les restriccions de llum i 
que el gas desapareixia a mig coure l’arròs. 

El Imperio?: Flandes, on no van saber guanyar-se el 
poble i... els van engegar. Mèxic, Perú, Bolívia... on no 
van saber guanyar-se el poble i... els van engegar. Les 
Filipines, on no van saber guanyar-se el poble i... els 
van engegar. Cuba, on no van saber guanyar-se el po-
ble i... els van engegar. El Marroc, on no van saber 
guanyar-se el poble i... els van engegar. Ifni, el mateix i 
... els van engegar. Catalunya, on no han sabut gua-
nyar-se el poble i... 

Tranquils, a El Imperio sempre li quedarà l’illa de Pere-
jil. A Perejil no hi ha poble. 

No deixa de sorprendre’m que en aquest Estat que es 
diu España ningú no re-capaciti, ningú no mediti sobre 
el que ha passat una vegada i una altra. Que encara 
tinguin mentalitat de Imperio, sense tenir Imperio. Que 
encara passegin amb “xuleria” i presumeixin. 

Com no deixa de sorprendre’m que tinguin a Madrid 
un dels focus de Covid més importants i greus del 



 

 

món, que ha costat un munt de vides i ningú es queixi, 
ningú protesti. Ben al contrari, “xulegin”. 

Promovent els poders fàctics una mentalitat així no és 
d’estranyar que ningú no es pregunti perquè passa el 
que passa a Catalunya; que ningú reaccioni davant 
d’uns judicis, si més no, estranys; que ningú exploti 
veient com el rei s’omple les butxaques i ha de fugir 
cames ajudeu-me; que ningú s’espanti veient com arri-
ba l’extrema dreta... 

És un país que han fet malbé, és un país que han es-
patllat. Ara, un país malalt. Un país que no te remei. I 
del que se n’ha de marxar com més aviat millor perquè 
només xucla, perquè abusa. Perquè se n’aprofita dels 
altres i ha viscut sempre d’això. 

I aquest xuclar, abusar, aprofitar-se’n era, precisament, 
l’objectiu de El Imperio: conquistar per viure de l’esforç 
dels demés. 

I n’han sabut i els hi ha anat bé. Per això volen -i ne-
cessiten- continuar amb el mateix esquema. 

I nosaltres hem de prendre exemple del que van saber 
fer Flandes, Mèxic, El Perú, Bolívia, les Filipines, Cu-
ba, ... 

Treballem-hi i deixem-nos de romanços i 
d’esperar el moment ideal, el moment perfecte. 
Perquè quan arribi –si és que arriba– potser no el 
sabrem reconèixer. Som-hi des d’ara mateix. 



 

 

 14/10/2020 



 

 

ENS DÓNE UN COP DE MÀ? 

 

La gent gran encara podem fer moltes coses posi-

tives i de profit. Ben segur.  

Afortunadament som molts els que estem lluny de la 

imatge estereotipada que de nosaltres acostumen a 

exhibir els mitjans de comunicació: uns jubilats jugant 

al dòmino o prenent el sol al parc. Recordem que Pi-

casso, amb més de noranta anys, encara creava; Clint 

Eastwood segueix fent una pel·lícula cada any; els 

candidats a la presidència d’Estats Units, ben mirat, 

són un parell de vellets... 

Estem segurs que tu no ets dels que es passa el dia 

jugant al dòmino i que, per altra banda, no pots ser 

candidat a la presidència dels EUA.  En aquest cas, 

volem fer-te una proposta: col·labora i participa 

amb nosaltres. Sols cal dedicar algunes hores a la 

setmana. 

Sabem que aquest és un any molt difícil per a tothom. 

També per a la Sectorial. La situació no ens facilita la 

feina que volem fer, precisament ara que en volíem fer 

molta.  

Per això ens cal ampliar el nombre de membres. 

Per aconseguir amb eines diferents fer tot el que volí-

em fer. O més, encara. Hi ha molta feina a fer per 



 

 

aconseguir la independència i per anar preparant el 

país pel futur.  I no ens podem quedar aturats. (Més 

avall et fem un resum dels aspectes que voldríem tre-

ballar aquest curs: segur que n’hi ha algun on tu et pots 

sentir còmode i útil i on pots ajudar). 

Pensa-t’ho: ajudaràs al país i a més t’ho passaràs bé.  

Envia’ns un correu i en parlarem. 

 

25/10/2020 

 

Pla de treball 

 

MOBILITZACIONS.- Donar suport a les accions 

per aconseguir la independència, la llibertat dels presos 

polítics i el retorn dels exiliats. Promoure l’assistència a 

actes i manifestacions en la mesura que sigui possible. 

Col·laborar amb l’ANC en aquelles iniciatives que 

requereixen l’ajut de voluntaris. 

Promoure que els socis simpatitzants es converteixin en 

socis de ple dret. 

Si la situació sanitària ho permet, visitar Territorials i 

fer actes conjunts. 



 

 

BENESTAR A LA VELLESA.- Definir quins són  

els trets comuns a la gent gran i treballar perquè no 

sigui tractada com un acte de beneficència, sinó com a 

la característica d’una etapa de la vida. 

Analitzar i pensar com han de ser les residències en el 

futur. 

Lluitar contra l’edatisme que estigmatitza la vellesa. 

SINDICAT.- Crear en el si de la Intersindical-CSC 

una secció de jubilats que defensi les pensions i la 

qualitat de vida  de la gent gran. Ja hi  estem en con-

verses molt positives.   

PENSIONS.- Seguir estudiant l’estructura de les pen-

sions i com haurien de ser en una Catalunya indepen-

dent. 

En la mesura del possible, organitzar xerrades pel ter-

ritori per fer-ne divulgació. 

COMUNICACIÓ.- Incrementar els contactes amb 

els nostres associats i amb la gent gran a través de la 

web, el butlletí i els contactes per correu. 

CULTURA I LLENGUA.- Treballar per millorar el 

nostre català, perquè és un contrasentit pretendre ser 

independents i no parlar correctament la nostra llen-

gua. 

Contribuir al coneixement del país i de la seva història. 



 

 

EINES DE PAÍS.- Potenciar-les per anar creant una 

infraestructura sòlida amb especial atenció a la pro-

ducció i el comerç. 



 

 

007... LLICÈNCIA PER MATAR 

No. No us parlaré de les pel·lícules ni de l'admirat 
Sean Connery. Parlaré de la Constitución. 

Llegeixo que la Fiscalía del Tribunal Suprem renuncia-
rà a interposar una querella criminal contra el Rei 
Emèrit “... por los presuntos delitos de blanqueo e infracción 
tributaria, entre otros, a pesar de considerar que hay indicios de 
que el rey emérito los cometió mientras ostentaba el cargo de Jefe 
del Estado. El motivo de esta exoneración és, según adelanta El 
Confidencial, que la Fiscalía considera que su inviolabilidad le 
impide continuar con la investigación”. 

La Constitució en el seu Article 56.3 diu (cito textual-
ment): 

“La persona del Rei és inviolable i no està subjecta a responsa-
bilitat. Els seus actes seran sempre subjectes a referendament en 
la forma establerta en l'article 64, sense la qual no tindran 
validesa...” 

i l'Article 64 citat, diu: 

“1. Els actes del Rei seran referendats pel President del Govern 
i, en el seu cas, pels Ministres competents.... 

2. Dels actes del Rei seran responsables les persones que els 
referendin.” 

El Tribunal Constitucional, la Fiscalia i la resta 
d'il·lustres togats ens estant venent bou per bèstia 



 

 

grossa. No és que el Rei sigui inviolable per tots els 
seus actes, sinó només per aquells que són referendats 
pel President del Govern o pels Ministres, que són els 
qui n'assumeixen la responsabilitat. O és que el Presi-
dent del Govern ha referendat tot aquest ball de diners 
a l'estranger, comissions i targetes opaques?. No sé 
d'on han tret que el Rei pot fer tot el que li doni la 
gana, inclús matar, sense que hagi de respondre de res. 
No és que el Rei tingui una autorització especial que li 
permeti delinquir: cada acte té un responsable i el Go-
vern – no el Rei – és el responsable d'uns actes deter-
minats. Però dels altres, no: ho és el Rei. 

Si continuéssim amb aquesta absurda interpretació de 
la Constitució arribaríem a una conclusió que posa els 
pèls de punta: El Rei Felipe també està autoritzat a 
delinquir. Qualsevol dia pot començar perquè té l'au-
torització de la Carta Magna i si l'anterior Rei ho va 
fer, per què no ho ha de fer ell?. Només perquè, a part 
d'estar molt preparat, és molt bona persona i -malgrat 
poder- no vol delinquir? 

James Bond només tenia llicència per matar, no per 
delinquir. A veure si ara resultarà que els reis d'Espa-
nya seran més que el 007... 

  

 P.S. Que el projecte de Pressupostos Generals de 
l'Estat proposi un increment del 6,9 % a la Casa Real, 
precisament en aquests moments en què una gran part 
de la gent del país està patint perquè no pot treballar, 
em sembla un “real” insult a la població. 



 

 

I que el Rei, potser, no és tan bona persona. 

10/11/2020 



 

 

NO ENS EQUIVOQUEM D’ADREÇA? 

La pandèmia que patim ha creat una reacció en cadena 
que arriba a límits insospitats. La necessitat d’isolar la 
població ha portat al tancament d’establiments i 
d’activitats que ha repercutit en els  seus proveïdors i 
en els proveïdors dels proveïdors, i en els proveïdors 
d’aquests...í així fins a empreses i persones que costa 
d’imaginar, però que demostra que tot està relacionat. 
Moltes empreses han hagut de tancar les portes, tem-
poralment o per sempre, i molts treballadors ara han 
perdut la feina i no sabem si podran continuar. Tots, 
segur que no. 

Els governs dels països no solament rics sinó sobretot 
intel·ligents, s’han apressat a subvencionar negocis i 
persones sabedors que sense ingressos no poden sub-
sistir i que si en els temps de bonança aquests han 
contribuït al manteniment de l’Estat pagant els impos-
tos corresponents, ara és l’Estat qui ha de mantenir-
los. I coneixedors també (aquí ve lo de la intel·ligència) 
que un dia l’epidèmia minvarà i que si les empreses 
continuen vives i els ciutadans  mantenen el seu poder 
adquisitiu, el país es podrà refer ràpidament. A Espa-
nya no s’ha actuat així. 

Per altra banda a casa nostra, recentment, col·lectius 
de restauradors, de gent de l’espectacle i d’altres s’han 
manifestat a la Plaça de Sant Jaume per expressar el 
seu descontent amb la situació que estan vivint i re-
clamar ajuts. Vull suposar que el motiu profund no era 
només poder obrir els establiments oblidant el risc de 



 

 

perdre vides humanes, sinó l’angoixa per la gravetat 
del problema econòmic que els venia al damunt. 

Però s’han equivocat de carrer. Si tenim en compte 
que és l’Estat qui recapta l’I.R.P.F., l’Impost de Socie-
tats, l’IVA, els impostos especials, les quotes de la Se-
guretat Social, les de l’Atur, etc. etc..., algú em pot ex-
plicar què hi feien a la Plaça de Sant Jaume? si és 
l’Estat qui ha cobrat, si és l’Estat el que es beneficiarà 
quan les empreses reprenguin la seva activitat cobrant-
los novament, perquè van a reclamar a la Generalitat?. 
El lloc adequat, el lloc on han d’anar a exigir és a 
Madrid o bé, aquí, a la seu de la Delegación del 
Gobierno. Que em perdonin, però és massa fàcil anar 
a protestar davant del més feble. Mentrestant, qui té 
els calers es frega les mans i es fa un tip de riure. A la 
Generalitat, responsable de la sanitat, li tocava 
prendre mesures per frenar els efectes del virus. Al 
Gobierno, que maneja els diners, li tocava pagar-
ho. Punt. 

Cal que aprenguem a distingir en cada cas qui és el 
responsable de la nostra situació. Per dues raons: 1ª, 
no carregar les culpes a qui no li toca i 2ª, per dirigir la 
reclamació a qui efectivament la pugui resoldre. Si no 
ho fem així cometem una injustícia i perdem el temps. 
“Que cada palo aguante su vela” diuen ells. Doncs 
això. 

Si cada any es queden 16.000 milions, si  no fan el 
corredor mediterrani, si amb els nostres diners finan-
cen altres ports per a que ens facin  la competència, si 
es queden les nostres empreses, si tenen la intenció 



 

 

definida d’empobrir-nos... encara els hem d’estalviar la 
protesta? Potser que ens ho fem mirar. Potser que 
comencem a acostumar-nos a anar al carrer Ma-
llorca (els de Barcelona) i reclamem el que justa-
ment necessitem en el lloc adequat. 

És a l’Estat espanyol, de la ma dels successius 
governs, on hi ha l’origen dels nostres mals. L'in-
fra-finaçament, les traves al creixement, 
l’incompliment dels pressupostos, la manca 
d’estructures, l’atur evitable, la manca de recursos per a 
la sanitat que ha costat vides humanes (“les hemos 
destrozado el sistema sanitario”), el setze mil milions... 
No ens confonguem. Ni ho oblidem. 

Fem un esforç per saber en tot moment cap on dirigir-
nos i per deixar de tirar-nos pedres a la nostra teulada. 
Hi sortirem guanyant. 

 

 P.S. Hi ha catalans que tenen un estrany vici: fla-
gel·lar-se considerant que aquí ho fem tot malament. 

M’hi estendré: Fa alguna setmana es va parlar de 
“l’èxit” de les decisions que contra la Covid s’havien 
pres a la Comunitat de Madrid. Ràpidament, els auto-
flagelants es van dedicar a cantar les alabances del que 
es feia allí i a denigrar el que fem a casa. Segurament 
amb les presses no es van prendre la molèstia de com-
provar en què consistia aquell èxit. Jo ho vaig fer lla-
vors i ho he tornat a fer ara (la tendència no canvia 
gaire). Si agafem les dades que publica el Ministeri de 



 

 

Sanitat i les relacionem amb la població, observarem 
que la C. de Madrid ha de lamentar (a 30 de novem-
bre) 1.704 morts per milió d’habitants. Si fem el ma-
teix amb la catalana, el nombre és de 1.030. Franca-
ment, no hi ha gaire a alabar i jo, que com vosaltres 
soc persona de risc, prefereixo haver viscut aquí més 
que no pas allí. Perdre un 70% més de vides no és un 
èxit. 



 

 

EL PAÍS MAS RICO DEL MUNDO 
(O RIURE PER NO PLORAR) 

Ja heu vist què ens diu el Gobierno i què ens diu la 
Tele: que España es el país más rico del mundo. Si ho diu el 
Gobierno i ho diu la Tele deu ser veritat perquè mai 
menteixen. Jo també dic que sí, que és veritat. I no sols 
per les verdures, sinó perquè un país que en les cir-
cumstàncies actuals pugui apujar la retribució del Rei, 
és que ha de ser un país molt ric. I si, a més, pot inver-
tir en l’exèrcit i apujar els sous a la Poli i a la Guàrdia 
Civil, què ha de ser sinó ric? 

I si pot estar construint un AVE entre poblacions sen-
se habitants i prescindir dels diners que li va deixar a la 
Banca, i els de la Gurtel i els dels ERES i les comissi-
ons de l’Emèrit, és que n ‘hi sobren. I si pot pagar pel 
desastre del Castor i pot crear el “Gran Madrid”, és 
que no va gens apurat. Referma aquesta visió que no 
utilitzi la possibilitat d’endeutar-se per pal·liar la crisi 
del Covid, tot i que Europa li ho permet. Perquè s’ha 
d’endeutar si de crisi no n’hi ha? (I si n’hi hagués la 
superaríem en un tres i no res). 

Es diu que hi ha més persones que mai als men-
jadors gratuïts i que d’altres dormen al carrer. Però 
això no té res a veure: una de les democràcies més 
avançades del món no impedirà pas que els ciutadans 
mengin o dormin on més els agradi. Som un país lliu-
re, només faltaria. Per altra banda, no tindrien sentit 
entitats com Càritas, el Banc del Aliments o tantes 
altres que permeten a la gent sentir-se satisfets fent 



 

 

donatius. També es parla que els joves no tenen 
futur i que augmenta la pobresa infantil. Està clar 
que això deu ser una calumnia perquè en un país tan, 
tan ric i ben administrat... 

Curiosament, Catalunya, que sempre s’ha cregut 
rica, no ho és. Per pagar-se la investigació mèdica ha 
de recórrer a trucs com la Marató. I a una rifa per re-
soldre els problemes socials. I no pot ajudar 
l’hostaleria, els artistes, els del Bingo, les merceries i els 
lampistes... ni arreglar els sous dels metges i les infer-
meres. 

És cert que el Port de Barcelona ha d’ajudar al port de 
València per a que li faci la competència i el Prat sub-
vencionar Barajas. I que hi han 16.000 milions 
d’euros que cada any se’n van i no tornen, però 
això són petits detalls sense importància. Hi ha qui no 
ho troba bé, però és que som uns “quejicas”. Què més 
volem  si tenim l’agraïment de tot el poble español, 
Gobierno inclòs?. Hi ha alguna cosa més preciosa que 
sentir-se estimat? 

I, a sobre, hi ha catalans que volen ser independents. 
Vosaltres ho enteneu? 

 22/12/2020 

 

P.S.- Malgrat que les circumstàncies no ho afavoreixen 
massa, el Grup de Treball i jo mateix us desitgem un 
BON NADAL . 



 

 

Ara caldrà fer un esforç per evitar contagis, però serà relativa-
ment fàcil, ja ho veureu. Però després caldrà un altre esforç més 
difícil: restablir la tradició trencada. Tornar a potenciar 
uns costums bonics, d’un gran arrelament en la nostra terra i 
que formen part del nostre patrimoni cultural i també dels nos-
tres sentiments i que hauran quedat afeblits enguany. 

I us desitgem també que el PROPER ANY SIGUI 
MOLT MILLOR QUE AQUEST 

 
 
 

HEM ACOMIADAT UN  ANY... I ARA 

EN VE UN ALTRE 

2.020. Llàstima, un número tan maco... i tan malagua-
nyat. Tothom amb ganes de que s’acabés i toqués el 
dos. L’any del virus. 

D’un virus que no solament s’ha emportat moltes vi-
des i ens ha alterat la nostra manera de viure, sinó que 
ha donat un cop  fort a l’independentisme, li ha impe-
dit lluitar amb les armes que li són pròpies. Recordem 
on  érem abans del confinament del 13 de març: no-
més feia dues setmanes que ens aplegàvem a Perpinyà. 
Tot el que posteriorment hauria generat aquella troba-
da va quedar esborrat. També totes les possibles pro-
testes, les reaccions contra la repressió, 
l’acompanyament als presos polítics, les grans manifes-
tacions, les marxes, les Urquinaones, la Meridiana... Si, 



 

 

la Covid ens ha fet molt de mal. Trump deia que el 
virus l’havien creat els xinesos. Jo crec que no, que ho 
deuria fer l’Estat Ñ per a tapar-nos la boca, per a gua-
nyar temps, per a que ens dividíssim (amb la 
col·laboració inestimable d’alguns “patriotes”). També 
per aixafar-nos la moral. 

Però l’any passat també ha posat en evidència coses 
molt importants: 

Que l’Emèrit s’ha burlat de tot i de tothom i que men-
tre anava de campechano, s’omplia les butxaques. Que la 
brutícia de la Casa Real no s’acabava amb Urdangarín. 

Que la Monarquia, pedra angular de l’establishment, 
trontolla. 

Que encara que presumeixi de ser el millor del món, 
l’Estat fa aigües per tot arreu. 

Que la gestió de la Covid que ha fet el Gobierno ha estat 
un fracàs tot i haver passat el mort  -literalment- a les 
Autonomies (els morts, sí; però el diners, no). 

Que pels militars no passa el temps. Encara són al 36. 

Que el Poder Judicial és precisament això: “Poder”. 

Que no hi ha dretes i esquerres: hi ha anticatalans. 

Que malgrat s’afanin d’haver-nos guanyat, el més ca-
lent ho tenen a l’aigüera. 



 

 

Que a Catalunya la lluita partidista, l’afany per no per-
dre la cadira (i el que representa a fi de mes) de molts 
polítics i afiliats a partits ha traït la voluntat del poble i 
ha desmoralitzat molta gent de bona fe. 

Que som molts els que no entenem a què està jugant 
ERC. 

Que la nostra Policia, no era tan “nostra”. 

Que el 16.000 milions d’euros de cada any, maten. 

Ara comença un nou any i voldria dedicar unes parau-
les a aquells  que s’han desmoralitzat: 

Amics i amigues: ningú ens va dir que això de la inde-
pendència seria fàcil. I si ens ho vam creure, rectifi-
quem. Però seguim endavant. 

No ens hem aturat. La Covid passarà i nosaltres segui-
rem. Perquè en aquell país no s’hi pot viure. 

Si us heu desanimat, sortiu un moment a fora i agafeu 
aire. Si de veritat no voleu ser dependents, ja veureu 
com podreu continuar. 

És una cursa de resistència. Qui abandona no pot gua-
nyar. No ho deixeu. 

No heu vist com l’independentisme ha sacsejat principi-
os inamovibles del Estado? Creieu que ja hem acabat? No. 
Persistirem i ho aconseguirem; no hi ha res perdut. 



 

 

Ens feu falta. Tots hi fem falta. 

Segur que tomba, tomba, tomba... 

04/01/2021 



 

 

VOTAREM!!! 

Es diu que el Partit Socialista no volia ajornar les elec-
cions perquè temien que la “bona“ imatge de Salvador 
Illa no aguantés tan de temps i arribés el dia de les 
votacions sense la motxilla d’“èxits” i només amb la 
seva figura de bevedor de vinagre. Vaja, com aquells 
globus que inflem als  nostres nets i que al dia següent 
ja han perdut la seva presència convertint-se en una 
bufeta pansida sense cap brillantor ni gràcia. 

Per altra banda, quina espècie de Candidat a President 
ens proposen? Algú de tan poca talla que saben que en 
qüestió de setmanes s’haurà marcit i estarà arrugat 
com una pruna? Una persona  sense perfil, ni pensa-
ment, ni idees pròpies i sense cap experiència però 
fidel i obedient al Gobierno? No és una falta de res-
pecte a la Institució i a tots nosaltres? (Encara que això 
no els importa gaire. De fet els permet mostrar-nos la 
seva obsessió de teatral menyspreu). 

Cal destacar que massa sovint els partits -que sempre 
pretenen guanyar, com és natural- usen i abusen de la 
figura que té impacte, que ven bé, que ha destacat en 
les enquestes, que pot guanyar vots i inclús eleccions,  
sense importar-los si després sabrà governar. Però 
una cosa és la imatge atractiva, simpàtica o triom-
falista i una altra és governar: que és tenir clar on cal 
anar, liderar, saber seleccionar gent eficaç, aglutinar-la, 
tenir cintura, mirada llunyana, connectar amb el poble, 
ser fidel al programa proposat... No. No és el mateix. 



 

 

I aquí, reconeguem-ho, fallem el ciutadans. Moltes 
vegades elegim amb criteris poc “professionals”, potser 
superficials. No ens adonem de que  nosaltres també 
tenim  una responsabilitat com a electors i 
l’obligació de fer-ho bé, de documentar-nos, de 
conèixer qui són aquestes persones que pretenen diri-
gir-nos, quina experiència tenen, quins coneixements, 
si estan preparats per aconseguir aquell model que 
nosaltres tenim al cap.... Quelcom més que valorar el 
seu físic, la seva popularitat o la seva gràcia. 

Molta gent vota al partit “de tota la vida”, amb una fide-
litat digna d’alabança... si no fos que no sempre està 
bé. En unes eleccions se’ns demana que votem a 
qui considerem és més apte, no se’ns demana que 
votem “com sempre”, no que votem a un amic. Ens 
queixem quan un polític “col·loca” algú no per ser el 
més apte sinó pel fet de ser un conegut seu. Compte! 
nosaltres, de vegades amb el nostre vot també 
“col·loquem” a gent que no és la més adequada. 

Ara, un dia, tindrem eleccions. Els jutges, ficant-se un 
cop més on no els demanen decideixen quan, prescin-
dint de criteris democràtics o de si costen vides (però, 
això si, amb un estricte sentit de la justícia i imperme-
ables a qualsevol mena de pressió). Nosaltres, cal que 
complim amb la nostra obligació no sols d’anar a 
votar, sinó d’anar a votar bé. Som coneixedors de 
que als partits polítics s’hi ha introduït molta gent me-
diocre, poc preparada i incapaç de guanyar-se la vida 
en la exigència del món  del treball, que s’arraparà al 
càrrec amb les ungles i amb les dents i que el seu ob-
jectiu no és el de satisfer les necessitats del país, sinó 



 

 

només les seves. Aïllem-los. Informem-nos bé i, pen-
sant amb la independència, votem amb plena 
consciència i ben documentats a qui ens la pugui 
apropar. 

Ja sé que ho fareu, però ho volia dir per si us és útil 
transmetre-ho a algú. 

24/01/2021 



 

 

AMB UN PAM DE NAS 

El 8 de novembre del 19 vaig publicar un article que 
titulava “ Amb el nas tapat”. Em referia llavors, - vigí-
lies d’eleccions generals -, a la necessitat de que anés-
sim a votar encara que cap partit ens satisfés plena-
ment i, si calia, ho féssim amb el nas tapat. Però hi 
anéssim. 

Potser també podria titular així el d’avui. Sé que no 
estem contents amb la feina feta pel nostre Govern i 
els partits, especialment en els darrers mesos. Però ara 
ens cal mirar cap el futur i deixar el passat només com 
a referent de si cada una de les persones que  pretenen 
governar-nos ens semblen o no capacitades per acon-
seguir allò que volem. 

Perquè, una vegada més, ara ens trobem en una cru-
ïlla important i molt perillosa. No es tracta d’unes 
eleccions al govern com les de les altres autonomies. 
Tampoc es tracta d’una confrontació dretes-esquerres 
com alguns ens volen fer creure. Es tracta d’una llui-
ta Independentistes-Colonitzadors. Amb tants ma-
tisos com vulgueu: independentistes a curt o llarg ter-
mini; colonitzadors més o menys repressors. Però el 
resum final és que uns lluitaran -lluitarem- per la inde-
pendència i els altres lluitaran per continuar mante-
nint-nos sota la bota colonial. 

Som ben conscients de que ells tenen molt de poder: 
el BOE; els Jutges que, segurament, han decidit la data 
més idònia als seus interessos; la Junta Electoral; la 



 

 

premsa i TV; l’analfabetisme polític que accepta que 
qualsevol que surt a la tele ja és apte per governar... 
Nosaltres, de poder en tenim molt poc i encara 
l’espatllem: estratègies diferents per arribar a la inde-
pendència; partits sense cap futur que  només malme-
tran vots que ens són necessaris; la por a la Covid que 
pot generar abstenció... 

Però tenim unes forces que no tenen ells: la gent, 
la dignitat i l’estar-ne tips (ho he dit de la manera 
més elegant possible). 

La gent -que som cadascú de nosaltres- no fallarem. 
Anirem a votar, ben protegits, però hi anirem (us re-
comanem: mascareta FFP2 i, si ho voleu, podeu afe-
gir-ne una de quirúrgica a sobre; mantenir-se ben sepa-
rats dels demés; no anar-hi en hores de màxima aglo-
meració; portar el vot preparat per estar el mínim de 
temps possible al col·legi electoral i rentar-se bé les 
mans. I depresseta cap a casa: no cal fer tertúlia amb 
ningú). Anar a votar no ha de representar pas més 
perill que agafar el bus o el metro. 

De la dignitat i de l’estar-ne tips no en parlo perquè 
són uns sentiments personals. Però, pel que m’arriba, 
molt comuns en els independentistes de veritat. 

Ara, i fins el dia 14, a fer “apostolat”. A convèncer a 
amics, coneguts i saludats de que  no es quedin  a casa 
i votin independència. Perquè ens hi va molt. Amb 
el nostre esforç, la nostra empenta i la nostra decisió, 
l’independentisme  guanyarà. No donarem la majoria 
als del 155. 



 

 

I deixarem els colonitzadors amb un pam de nas. 

Som-hi!!! A votar !!! 

02/02/2021 

 



 

 

VOTAR AMB EL CAP 

Massa sovint sento veus que diuen no renunciar a la 
independència. Però millor deixar-ho per a més enda-
vant, quan les condicions siguin favorables; quan pu-
guem seure a una taula a negociar de tu a tu amb 
l’Estat; que ara el que cal és ampliar la base (o sigui, 
que els Comuns es facin independentistes i lluitin al 
nostre costat, o els del PSC)... I això m’ho diuen a mi, 
que porto una pila d’anys a l’esquena i que, com és 
natural, no tinc massa temps pel davant. 

No és només que m’agradaria viure la independència, 
que sí, sinó que això “tan prudent” ja fa tres-cents anys 
que amb intermitències m’ho diuen. No és només que 
jo (i segurament tu també) ho voldria veure, sinó que 
em temo que amb una filosofia així no ho veuran ni 
els nostres fills, ni els nets, ni els besnéts... Les condi-
cions no seran mai favorables sinó les forcem 
nosaltres. Mai seurem a negociar  si no saben que 
som forts i, de la manera que sigui, ens temen. I sem-
pre perdrem les negociacions si anem amb els panta-
lons abaixats, demanant “per favor” unes molletes. 
Ara es poden pensar que guanyen perquè amb la re-
pressió ens han espantat. 

 Hi ha qui diu que a l’octubre del 17 vam perdre 
l’ocasió. No esmerçaré  temps discutint sobre això: ja 
ha passat. Però sé que els  qui de veritat volen aconse-
guir un objectiu, els lluitadors, si no se’n surten a la 
primera, s’arremanguen i se’n surten a la segona. I 
si no a la tercera...o a la quarta...o a la... Però  no bus-



 

 

quen excuses per a tranquil·litzar les consciències de la 
inacció. 

Ara hi ha eleccions. Anem a votar. I fem-ho amb el 
cap, no amb el cor. Fem-ho elegint la posició que 
més s’acosti a la nostra manera de pensar d’avui. 
Estudiem bé les propostes i les capacitats dels qui van 
a les llistes. Deixem-nos de romanticismes: els partits 
que vam viure ja no existeixen (el PSC ja no és el PSC 
ni hi té res a veure; el PSUC ja no hi és; l’Esquerra de 
Heribert Barrera s’ha difuminat; Convergència, ja ho 
veieu...) Alguns només conserven les sigles per aprofi-
tar-se dels nostres sentiments i de la nostra fidelitat. 
Són uns altres temps i hem de votar d’acord amb el dia 
d’avui i endevinant el de demà. No el d’ahir. 

Valorem què ens proposen...i que tinguem sort. Per-
què ens hi juguem molt. 

06/02/2021 

 



 

 

ELS DOS  MILLORS ACTES ELECTORALS 

 

Fa ben pocs dies jugava el Barça i faltant pocs minuts 

per acabar el partit perdia per 2 a 0. Però els jugadors 

no van deixar de lluitar i al minut 88 feien el 2 a 1 i, 

seguint lluitant, encara van fer el 2 a 2 i aconseguir una 

pròrroga. Van tornar a marcar i els van tornar a empa-

tar. Tampoc es van arronsar i al final van acabar gua-

nyant per 3 a 5 i eliminant al Granada. 

I ara em preguntareu si soc un culer empedreït i us 

diré que no i que no soc massa futboler. I si em dema-

neu  què té a veure això amb les eleccions diré que 

molt (i ho dedico especialment als desanimats). Ñ 

ens guanya i el partit s’està acabant. Decisió nostra és 

acceptar el resultat i esperar a l’any que ve (o quan 

sigui) per lluitar per la copa, o seguir combatent i aca-

bar guanyant. 

El dilema del Hamlet: O conformar-se amb 

l’Adversitat o prenent les armes contra la Fortuna aca-

bar guanyant-la. 

Diumenge, ens quedem a casa perquè no hi ha res a 

fer, perquè els polítics ho han fet  molt malament, 

perquè tenim el que ens mereixem, perquè és millor 

esperar temps més propicis, perquè no ens en sorti-

rem, perquè potser en una taula de diàleg tot s’arregli, 

perquè tampoc estem tan malament...? 



 

 

O ens posem la mascareta i anem a votar Independèn-

cia, perquè el partit – ni molt menys – no s’ha aca-

bat? 

L’altre míting no va ser a Granada. Va ser a Moscou. 

Qui ens va dirigir la paraula va ser un tal Sergei Lav-

rov, ministre d’Afers Estrangers rus que va demostrar 

estar molt assabentat i ens va venir a dir - amb molt 

poques paraules - que Europa té els peus de fang a 

causa dels nostres presos polítics, del polititzat funcio-

nament de la Justícia espanyola i de l’absurd tracta-

ment del cas català per part del Gobierno. 

I nosaltres vam entendre també que la  nostra davante-

ra situada a Bèlgica va marcant gols i guanyant partits, 

un darrera l’altra, poquet a poquet, sense alterar-se. I 

que, n’estem segurs, amb un equipàs així acabarem 

guanyant la Champions. 

Diumenge, amb la família, TOTS A VOTAR. 

Veurem qui guanya el partit... 

 09/02/2021. 

P.S.- Ens escriu sovint un company des de la Xina i 

ens explica el calvari que està passant per poder votar, 

les trampetes de l’ambaixada i el sistema per impedir-

ho i el seu desencís perquè, malgrat tots els esforços 

que ha fet per poder emetre el seu vot, veu que no serà 

possible. 



 

 

Em trec el barret per la seva lluita que, a més, ens obli-

ga molt a tots. 

ATENCIÓ: 

L’ANC dona suport a una nova candidatura 

d’Eines de País per  optar al govern de la PIMEC, 

una de les patronals més representatives de Cata-

lunya. 

Cal la teva ajuda. Com pots fer-ho? 

Si ets soci de PIMEC et demanem que els avalis (abans 

del 12 de febrer). 

Si no n’ets i coneixes algun empresari o autònom que 

en sigui, demana-li que voti EINESPIMEC el dia 23. 

És important 

Si et cal més informació : 93 347 1714 o  einespais-

pimec@assemblea.cat 
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PARLEM DE PRIORITATS? 

No ens equivoquem: la nostra lluita -i el que ens 
juguem en aquestes eleccions– és Independència, 
si o Independència, no. Les estratègies de 
l’unionisme, constantment obcecades en dividir-
nos, s’han esforçat sempre perquè votéssim entre 
dretes i esquerres i així disgregar el vot. I molts in-
dependentistes han caigut a la trampa: fan una en-
cesa defensa de les seves preferències socials o 
econòmiques i odien visceralment el partit contrari 
a aquestes. Això ens ha portat a una divisió greu i a 
malgastar vots. 

Permeteu-me: ara no és el moment de triar la polí-
tica social del futur. Ara cal tenir les idees clares i 
saber prioritzar. De saber, d’una manera diàfana 
què volem. Què volem amb més intensitat? Assolir 
la independència o aquesta o aquella orientació 
social? Si la resposta és la independència ens serà 
fàcil la decisió del nostre vot; si la nostra resposta és 
l’enfoc econòmic-social, també (però admetem que, 
en aquest cas, la independència és la segona opció). 
Si volem elegir les dues opcions a l’hora, la tria es fa 
més difícil. 

Per sort, hi ha gent – molta – que ho té molt clar: la 
seva prioritat és la independència. Bàsicament per 
dues raons, a part de les sentimentals: 



 

 

1ª Perquè sap que la independència és per sempre 
i les opcions polítiques, no; son mutables, son per 
quatre anys. 

2ª Perquè ja s’ha vist. Sense independència no és 
possible fer política de cap color: no hi hauran mai 
ni dretes ni esquerres sinó – i només – la voluntat 
del Gobierno. No ens enganyem. Mentre aquest 
domini el pressupost i els jutges (ja no dic la Guar-
dia Civil), el nostre vot  no té cap pes. No siguem 
il·lusos. 

I si fa uns dies us recomanava votar amb el cap, 
permeteu-me afegir: i tenint ben clara quina és la 
vostra prioritat. I si és la independència, analitzeu 
quin o quins partits la tenen també com un objectiu 
preferent. 

12/02/2021 

P.S.- Som conscients de que aquests dies us hem 
enviat molts correus insistint en anar a votar. Per-
doneu si potser ens hem fet pesats. La gravetat del 
moment demana que no es perdi ni un sol vot, que 
ningú es quedi a casa. I aquesta ha estat la nostra 
preocupació: perquè ens hi juguem molt. Que hi 
hagi sort. O millor dit: que ho fem bé. 

 



 

 

DESPRÉS DE VOTAR  

Només fa una setmana però sembla que ja fa molt 
de temps que vam anar a votar. Els resultats tots els 
sabeu i els comentaris tots els heu pogut llegir. No 
cal, doncs, que hi insistim. Sí, si us sembla però, 
destacar algun fets: 

Per primer cop s’ha superat el cinquanta per cent. 
Això hauria de fer callar els professionals del souf-
flé, els que diuen que no passa res perquè la Consti-
tución bla, bla, bla... S’han muntat dues eleccions 
per guanyar-les i en les dues han sortit esquilats. Un 
Gobierno intel·ligent hauria de pensar-hi molt, però 
molt. 

La participació ha estat més baixa que l’habitual. 
Sí, però, francament, després de la desmoralització, 
de l’actuació erràtica del govern, de les amenaces 
de la Covid, dels dubtes sobre la data, i a sobre, del 
mal temps, penso que no ha estat tan malament. A 
altres llocs amb millors condicions no han arribat 
pas al nostre 53 %. Penso que això diu molt de la 
ciutadania i que en podem estar orgullosos. (I tam-
bé penso que el Gobierno hi hauria de meditar). 

De fet, no eren unes eleccions al Parlament de Ca-
talunya. Realment era escollir entre Colonització i 
Independència. I ha guanyat la Independència. 



 

 

Ara cal un Govern indepe. La gent va votar això. I la 
gent, malgrat el descontent per l’etapa anterior, va 
tornar a votar majoritàriament ERC i Junts, ampliant 
la confiança en la Cup. Ara, els que tan sovint ens 
parlen d’escoltar la veu del poble, s’han 
d’arremangar i fer-li cas de veritat. Això vol dir 
aparcar diferències, intoleràncies i intransigències. 
Anar al que és important i deixar-se de punyetes. 

Els flirtejos amb altres partits són una estafa: que 
se’ls treguin del cap. Si ja és difícil una entesa entre 
tres, a què ve convidar-hi Comuns, un quart? 

Valentia i preparació.- És el que farà falta al nou 
govern. Valentia perquè s’haurà d’enfrontar a les 
estructures de l’Estat, que ja sabem com les gasta i 
caldrà que estiguin disposats a tot. 

I preparació per a superar situacions que han esde-
vingut molt difícils i complicades. Economia: no sols 
cal superar la crisi, sinó donar una orientació dife-
rent a l’estructura econòmica i empresarial del país 
que garanteixi el futur i la faci menys vulnerable del 
que ha demostrat ser. Sanitat... Interior... 

No hi sobrarà pas una bona dosi d’intel·ligència  i 
ma esquerra. 

“Nada puede justificar esta violéncia” diu Pedro 
Sánchez. Es veu que  el que sí que és justificable és 
empresonar per una cançó. El que és justificable és 



 

 

que les policies actuïn amb desmesura; que existei-
xin lleis que permetin  certes coses i en prohibeixin 
d’altres sense que els diputats les canviïn; que els 
jutges imparteixin injustícia; que els principals par-
tits i les grans empreses del BOE siguin els expo-
nents de la corrupció; que l’actuació dels membres 
de la Casa Real sigui impresentable... Seguim? 

I si en comptes de mirar els efectes, analitzessin les 
causes? 

 21/02/2021 

 P.S Pel diumenge , 28 a les 12 s’ha convocat una 
concentració a la Plaça de Catalunya de Barcelona 
per demanar un govern d’unitat independentista 
que faci passos determinats cap a la llibertat del 
nostres país. 

T’animem a participar-hi (amb les mesures de pre-
venció sanitària oportunes). T’hi esperem. Abans de 
diumenge t’anunciarem on ens situarem per si vols 
venir amb nosaltres. 



 

 

PROMESES I REALITATS 

Va venir Su Majestad acompanyada del Cap del Go-
bierno a dir-nos que –potser, a lo millor, qui sap...– 
posaran una fàbrica de bateries elèctriques a la vora 
–o més lluny, o molt lluny... ves a saber- de Marto-
rell. L’acte m’ha recordat quan Rajoy (si, M. Rajoy), 
ja a les acaballes, també va venir i ens va anunciar 
que portaria una pluja de milions. Algú els ha vist? 

Els colonitzadors, un cop més, han anat de visita a la 
colònia i han ensenyat als indígenes uns mirallets: 
“si sou bons minyons us en regalarem un”. Ara cal 
que nosaltres ens portem bé, no fos cas que no ens 
el donessin. Ara volen que esborrem de la memòria 
que, -a estones perdudes, com qui no vol la cosa– 
Su Majestad es distreia trucant a empreses -SEAT 
inclosa– perquè marxessin de Catalunya. 

Quantes vegades no hem llegit amb grans titulars 
que farien aquesta i aquella obra? Quantes vegades 
ens han dit que l’Estació de la Sagrera, ara sí? I les 
comunicacions de l’aeroport? I les connexions del 
port? I el Corredor Mediterrani? I el desdoblament 
de les vies del tren? I...? I...? I...? Cada any, als Pres-
supostos Generals de l’Estat hi figuren unes quanti-
tats destinades a inversions a Catalunya que des-
perten les ires i les enveges de quasi tots els presi-
dents autonòmics; al final de l’exercici però, mai 
parlen de quina ha estat la xifra real de l’execució. 



 

 

La inversió pressupostada de l’Estat per a Catalunya 
en el període 1.997-2.018 ha estat del 13,6 % de la 
inversió total, però la que es va realitzar només va 
ser el 10,36 %. Si tenim en compte que som el 16,5 
% de la població, produïm el 19,3 % del PIB i pa-
guem el 23 % dels impostos de l’Estat, traieu vosal-
tres mateixos les conclusions. 

Per tant, de mirallets i promeses, les menys possi-
bles, si us plau, Majestad i Sr. Presidente.   

El que nosaltres veiem i valorem –i no ens agrada- 
és que tot parlant de diàleg ens ataquen per terra, 
mar i aire. Que utilitzen la maquinària judicial, no 
per a impartir justícia, sinó per fabricar enginyeria 
jurídica que esquivi lleis i drets. Que aquests dies 
haguem de veure els Síndics en un jutjat o la mesa 
del Parlament investigada o la suspensió del tercer 
grau als presos polítics. O els afanys de l’”enginyer 
Llarena”  per embolicar el tribunal europeu amb 
capcioses qüestions prejudicials.   

També contemplar l’esforç extraordinari de PSOE, 
PP, C’s i Vox (Dios los cría...) per aconseguir retirar 
la immunitat als tres exiliats. Ara aquests partits i la 
seva premsa ens vendran l’“èxit” extraordinari de la 
votació sense fer cap esment a que 296 diputats NO 
HAN VOLGUT recolzar la proposta. Alguna cosa deu 
passar quan un 42 % del Parlament els gira 
l’esquena malgrat les pressions rebudes. 



 

 

I un silenci ja conegut planarà sobre la notícia que el 
Tribunal Europeu de Drets Humans ha emès dues 
noves condemnes a Ñ. Una per no investigar 
 l’actuació de la policia i l’altra per no protegir la 
llibertat d’expressió. 

I malgrat totes les garrotades, no ens fem enrere i 
seguirem endavant. 

12/03/2021  

P.S.- El nou govern que s’està gestant tindrà dos 
reptes importants: un, avançar cap a la indepen-
dència. L’altre, afrontar la crisi econòmica i aprofi-
tar els efectes de la pandèmia per a donar un gir i 
planificar quina ha de ser la orientació sòcio-
econòmica del futur i en què s’ha de basar. La de 
tres bars a cada cruïlla, no; ja ho hem vist. Farà falta 
intel·ligència, valentia i gent molt valuosa. Però 
molt, molt valuosa. La clau no estarà en formar un 
govern a base de quotes de partit o en premiar fide-
litats, sinó en fitxar gent capacitada per a cada 
Conselleria i que treballi amb fermesa i coneixe-
ment. 

 



 

 

FA  PUJADA 

Deia el mes de gener que una cosa és que un partit 
o un polític sigui capaç de guanyar unes eleccions i 
una altra, molt diferent, que sigui capaç de governar 
bé. Guanyar unes eleccions -o un càrrec– pot supo-
sar bàsicament habilitat, marketing, saber vendre 
fum, mostrar-se atractiu... Governar és més compli-
cat: és tenir coneixements, idees clares, saber-les 
posar en pràctica, assumir responsabilitats, rectifi-
car si cal i aconseguir les fites. Una cosa és tenir 
ambició, que sempre es necessita i una altra creure 
que amb això n’hi ha prou. 

D’exemples en tenint un munt: la Sra. Colau va sa-
ber guanyar el càrrec d’alcaldessa de Barcelona... i 
en no massa temps ha destrossat la ciutat i ha tirat 
per terra la bona feina de Maragall i els seus succes-
sors. Illa, sense tenir-ne idea, es va convertir en mi-
nistre de Sanitat. Ell –per la seva incompetència– és 
responsable de dotzenes?, centenars? milers?... de 
morts. I, com si no hagués passat res i sense des-
pentinar-se (mai millor dit), encara pretén dirigir el 
nostre país. 

Recordeu el Principi de Peter?. Ve a dir: “tothom 
tendeix a anar ascendint fins arribar al seu nivell 
d’incompetència... i allí es queda, perquè ja no és 
capaç d’ avançar més”. I com a resultat, observava 
Peter amb sentit de l’humor, la majoria 



 

 

d’organitzacions, empreses, partits... estan dirigits 
per incompetents. Això no és pas el més greu. El  
més greu és que, en molts casos, l’inepte es rodeja 
de gent encara menys preparada que ell per no 
quedar en entredit i es crea una cadena maligna. Us 
sona? Penseu en l’Ajuntament de Barcelona? O en 
el Consejo de Ministros? Penseu en alguns regidors 
del vostre ajuntament? 

Voldria aclarir que no m’agrada que parlem “dels 
polítics” ficant-los tots en un mateix sac. De polítics, 
com de tot, n’hi ha de bons i n’hi ha de dolents; de 
competents i d’incompetents . És una obligació nos-
tra saber distingir-los i separar-los perquè sinó no 
fem cap favor als bons ni ens el fem a nosaltres. 
Hem de saber aplaudir i agrair a qui treballa bé – 
que n’hi ha - i aprendre a criticar i rebutjar a qui no. 

Però és ben cert que avui hi ha molta gent que s’ha 
infiltrat en el món de la política i de l’administració 
perquè en el camp laboral, molt més exigent, no 
seria acceptat ni obtindria la retribució ni l’estatus 
que aquelles li permeten. I és el que hi ha. 

Però, prestem atenció. El descrèdit de la classe polí-
tica i la feble gestió d’alguns polítics han portat a 
força ciutadans a desanimar-se i desentendre’s: “ ja 
s’ho faran; jo me’n vaig”. No!. Si bé és reprovable 
l’actuació dels polítics que  no estan a l’alçada, tam-
bé ho és la dels ciutadans que volen abandonar. 
Precisament ara més que mai nosaltres, el poble, 



 

 

tenim l’obligació de continuar, de mantenir i tam-
bé d’empènyer. És ara, quan alguns d’ells ens fa-
llen, que nosaltres hem de conservar el nord, sigui 
individualment o a través d’associacions. Esforçar-
nos quan tot va bé ni té cap mèrit ni molta utilitat. 
Quan té sentit és en els  moments difícils. És com 
quan anem en bicicleta: és fàcil córrer en una bai-
xada; però és en la pujada quan cal pedalar fort. 

I ara estem en un una pujada... que possiblement 
serà llarga. Pedalem. I no baixem de la bici perquè 
és ara quan més falta fem. 

12/04/2021  

P.S. Voldria dedicar un record a aquest gran home 
que va ser l’Arcadi Oliveres, persona entregada, 
generosa, coherent, defensor dels desfavorits, llui-
tador per la pau... 

En memòria seva subratllar que és una immoralitat 
el que Espanya gasta en exèrcit i armament, unes 
quantitats que un país tan endeutat no es pot per-
metre. 

N’és una altra que sigui una potència en la fabrica-
ció i venda d’armes. 

Que en uns moments en que hi ha tanta gent que 
passa gana o que s’ha quedat sense feina, 



 

 

s’augmentin els sous dels militars és, com a mínim, 
injust. 

I que – encara que sembli intranscendent - és ver-
gonyós que es vaccini abans el personal de l’exèrcit 
que als ciutadans de risc. Per no parlar de les cúpu-
les que, insolidàriament, s’han espavilat per fer-ho 
abans que ningú. 

Descansa en pau, Arcadi. I gràcies per tot el que 
ens has deixat. 

 

 

 



 

 

JA TENIM PRESIDENT 

 

Ens han fet passar unes setmanes desagradables, 

quan no ho havien d’haver estat. En comptes de 

passar angúnia i vergonya hauríem d’haver viscut la 

joia i l’apoderament resultant d’haver guanyat unes 

eleccions. Hauríem pogut estar eufòrics. 

Perquè? Els resultats del 14 del febrer van donar 

dues possibilitats: Govern d’esquerres ( o dels que 

diuen que són l’esquerra) basat en PSC, ERC, CUP i 

Comuns. O bé Govern d’independentistes ( o dels 

que diuen que són independentistes): ERC, Junts i 

CUP. No hi havia cap més possibilitat. Tant ERC com 

la CUP figuraven en les dues travesses; per tant, 

podien escollir amb quina parella volien ballar. Però 

ambdós sabien que ajuntant-se amb l’esquerra es-

panyolera es cavaven la seva tomba: bona part del 

seu electorat no els ho perdonaria. Per tant, la res-

posta era fàcil. 

I com que  ningú podia fer govern tot sol, estava 

clar que havien d’entendre’s. I com que els resultats 

entre ERC i Junts eren tan ajustats, és evident que  

ningú estava en condicions d’imposar-se d’una for-

ma absoluta. Per altra banda, com que anar a unes 

noves eleccions possiblement no hauria aportat 

grans diferències i únicament descrèdit i cansament 



 

 

i sobretot absentisme, la única resposta vàlida era 

avenir-se. 

Però com es fa això d’anar d’acord?. Per començar, 

no  desqualificant-se, no dient-se el nom  del porc, 

no utilitzant els habituals subvencionats llepaculs de 

la premsa i les tertúlies per agreujar les ferides i les 

distàncies, sinó cercant i potenciant els punts 

d’acord i l’objectiu principal comú. 

Per a tots nosaltres, pobres i insignificants però va-

luosos  votants, la meta comuna estava clara: acon-

seguir ser un país independent. Però sembla que no 

pas per a tots els que usen el nostre vot i viuen d’ell 

era tant diàfana. Parlar-nos de la “taula de diàleg” 

(que ens faria riure, si no fos perquè fa plorar) o de 

“potser dintre de deu o vint anys” són, al menys per 

a  mi, propostes insultants. Potser  no tinc més re-

mei que acceptar-les com a  mal menor, com a evi-

dència de que patim una manca de lideratge i 

d’ambicions. Però que no esperin que estigui con-

tent. 

Desitjo sort al president i a tots els qui l’acompanyin 

en el govern. I, ja que no es proposa donar-me la 

independència, desitjo que al menys tingui l’encert 

de crear estructures que ens puguin servir per quan 

un altre es vegi amb cor de fer-ho. Que no perdem 

del tot el temps, vaja, que ja som grans. 



 

 

I nosaltres? Nosaltres tornar a activar-nos i a empè-

nyer prescindint de polítics passats per aigua. Si ho 

vam començar sense ells, continuem sense ells. I 

quan n’hi hagi algun (o alguna) que tingui el que cal 

tenir i s’hi vulgui afegir i estirar, que tingui la nostra 

benvinguda i tot el nostre recolzament. Però, men-

trestant, així que la Covid ens deixi, posem-nos a 

treballar sense ells. 

Nosaltres ara, des de la de Gent Gran, Sectorial, si 

ho recolzeu, farem tot el possible per potenciar el 

Consell de la República, que és en aquests mo-

ments, en qui podem depositar la nostra confiança. 

Per cert, ja us hi heu associat? 

 

Josep Mª de Fàbregues 

Coordinador de la Sectorial Gent Gran 

QUIN ÉS EL NOSTRE OBJECTIU? 

Darrerament cada dia hem tingut “sessió” d’indults. 
Que vagi per endavant el meu desig (com suposo el 
de tots) de veure els presos polítics fora de la presó 
i accepto qualsevol mètode per a que això sigui una 
realitat. Que ho accepti no vol pas dir que cregui 
que la forma de l’indult sigui la més adequada, ni 
que amb ella ja cobrim els nostres objectius. Ressi-
tuem-nos: 



 

 

Els presos polítics ho són perquè han exercit uns 
drets i han topat amb uns tribunals que han “inter-
pretat” la llei en funció de la seva ideologia política. 
No se’ls hauria d’indultar, sinó amnistiar-los i resca-
balar-los pel mal que se’ls ha fet. 

El principal beneficiari dels indults no són els presos  
ni els catalans. Ho és Pedro Sánchez que, davant 
d’Europa, necessita presentar una actuació per a 
“resoldre” el problema català (es a dir, que ja no hi 
ha gent a la presó i s’està “dialogant” en una taula). 
El que no dirà Pedro Sánchez  és que -com sempre– 
és tracta d’una trampa, d’un truc de prestidigitador: 
 l’indult serà condicionat a que es portin bé i no hi 
tornin i la taula -tots ho sabem– és una disfressa 
que  no portarà enlloc. Però tot plegat permetria a 
Sánchez guanyar temps i, potser, aconseguir retar-
dar la decisió dels tribunals europeus que segueixen 
un protocol diferent si els afectats estan o no pri-
vats de llibertat. 

Els independentistes no ens podem deixar enlluer-
nar. Hem lluitat per la llibertat dels presos perquè 
era un abús i perquè ens hem sentit solidaris amb el 
seu patiment i el de les seves famílies. Però no po-
dem oblidar que el nostre objectiu era – i continua 
essent, que ens quedi molt clar – la Independència. 
I continuem volent-la. Sense cap xantatge. 

De cap de les maneres podem restar agraïts a la 
concessió d’aquests indults ni poden ser  motiu per 



 

 

abandonar la lluita i cedir ni en l’objectiu principal 
ni en  les formes d’assolir-lo. No hem lluitat des del 
2010 per aconseguir això.  No dèiem que volíem el 
pa sencer i no les engrunes?  Doncs el pa sencer no  
és un  indult que arriba -si arriba- tard i malament. 
Ara més que mai hem de tornar al carrer i demos-
trar que som vius, que  no hem renunciat a res i que 
no ens empassem la píndola de la seva caritat. 

Finalment, cal destacar la immoralitat, la manca 
d’humanitat i sentiments en tot aquest joc pervers 
del ara si, ara no; ara te’l dono, ara te’l nego... És 
tracta de persones i famílies que pateixen; no d’una 
mercaderia o d’un objecte. No d’una moneda de 
canvi. 

11/06/2021  

P.S. – No sé si a vosaltres també us passa. Però jo  
començo a estar tip de tants tertulians que a diari 
ens donen lliçons i ens parlen com si fossin experts 
en tot: en economia, en sociologia, en història, en 
política (tant li fa nacional com  internacional), en 
dret... Darrerament també en epidemiologia i, ben 
segur que a rel de l’ampliació de la pista de 
l’aeroport, es convertiran en assabentats ecologis-
tes i gurus saberuts de com s’ha de desenvolupar el 
món del transport, del turisme i dels fluxos dels 
centres d’influència internacional. Molts d’ells no 
són més que uns ignorants amb molta barra que 
“opinen” sense saber i fan mal. Fan mal perquè cre-



 

 

en opinió i hi ha gent de bona fe que se’ls creu pen-
sant que sí que saben del que parlen. 

També estic cansat d’aquells que tots sabem a qui 
representen i que, disfressats d’opinadors objectius, 
deixen anar “dissimuladament” piules contra el par-
tit contrari com aquell que no diu res. És a dir, pre-
nent-nos per idiotes. 

P.S. 2 (Afegida a corre-cuita).- Acabo de llegir que el 
President ha assistit al besamans del Conde de la 
Vanguardia i que Junqueras ha publicat un polèmic 
article. 

Em venen al cap moltes paraules per comentar-ho. 
Però cap de bona. 

(Espero ser jo el que estigui equivocat). 



 

 

DIUEN QUE VAN GUANYANT... I ACABARAN 

PERDENT 

Sembla que aquesta és la deriva que ha escollit 
l’Estat per a resoldre el “problema catalán”. 

Fa una temporada que exhibeixen múscul i van de 
guanyadors, però és pura façana; això de la xuleria i 
el bla, bla, bla sempre ho han portat molt bé, però 
només és fum. En els exàmens finals van acumulant 
suspensos i si segueixen així, no podran acabar la 
carrera. 

Els catalanets – també ho hem de dir – ajudem amb 
la nostra moral de derrota a reforçar la seva imatge. 
Ja sabem que som així, que diuen que quan el Barça 
està guanyant per 10 a 0 encara hi ha qui s’està fent 
un tip de patir. De vegades hem de fer un esforç 
d’objectivitat , deixar el pessimisme i intentar veure 
les coses tal com són. 

I, com són? Doncs són així: El President ha estat 
absolt pel Tribunal de Schleswig-Holstein. Tres re-
presentants nostres poden exercir com a diputats 
als Parlament Europeu. El Conseller Lluís Puig  no ha 
estat retornat malgrat les ordres del Llarena. Els 
diputats catalans a Europa gaudeixen d’immunitat i 
es poden passejar per tots els estats (menys pel de 
la democràcia més plena, es clar). Les Nacions Uni-
des han expressat la seva opinió contrària als em-



 

 

presonaments, així com Amnistia Internacional. Les 
darreres eleccions s’han guanyat amb un 52 %. 
L’Assemblea del Consell d’Europa ha aprovat per 70 
vots a favor i 28 en contra un  informe demolidor 
que situa Espanya al nivell de Turquia. No hi ha ha-
gut més remei que indultar els presos polítics. 

Queda clar que nosaltres també guanyem batalles. I 
no son fum. Intentem ser optimistes, doncs,  i no 
ens deixem enredar. 

Precisament ara Pedro Sánchez ha dedicat al món 
una frase que no té pèrdua: “ Abans era més útil 
que estiguessin a la presó i ara  ho és que estiguin a 
fora”. O sigui, que no és una qüestió de magnanimi-
tat, ni de perdó, ni de concòrdia, ni molt menys de 
reconeixement de l’abús i la injustícia. És una qües-
tió de conveniència, d’on en pot treure més rendi-
ment. 

I el seu entorn afegeix que ara els independentistes 
els toca correspondre. Si, hem de correspondre a 
que hagin empresonat  als nostres líders fins el 
moment en que la presó ja no els és ”útil”. Hem de 
correspondre al bonic detall de que el  nostre Presi-
dent (i la companyia) s’hagin hagut d’exiliar. També 
a que s’hagin emès euro ordres  i que  no hagin res-
pectat la immunitat que correspon als diputats eu-
ropeus. Que hi hagin tres  mil companys amenaçats 
d’acudir als “imparcials “ tribunals espanyols o que 
ex-càrrecs del govern s’hagin de veure atracats per 



 

 

un ens no judicial com el Tribunal de Cuentas  amb 
una manera de fer que seria la vergonya de qualse-
vol país demòcrata. 

De correspondre, res de res i d’agraïment, cap  ni 
un. Ha fet ( i només una mica) el que no tenia més 
remei que fer. El que li han exigit a Europa. El que 
ha votat el Consell d’Europa. El que  veu a venir 
 sentenciaran els Tribunals europeus. 

Perquè – diguem-ho clar – l’indult no l’ha donat el 
Pedro Sánchez. L’indult s’ha concedit perquè no hi 
havia més remei, perquè Europa li ha dit prou. I 
perquè el poble – malgrat una aparent desmoralit-
zació – segueix dempeus i res no fa pensar que deixi 
de pressionar. El President d’una de les democràci-
es més avançades del món era - i és - partidari de la 
repressió. 

Ara actuarà com si ja quasi, quasi ens haguessin 
donat tot el que volíem. No ens deixem ensarronar: 
el que volem és la independència. Ho hem de tenir 
molt clar i no oblidar-ho, perquè ens voldran con-
fondre. La nostra lluita no era per alliberar els pre-
sos polítics, ni és per l’amnistia (això no són més 
que accidents); és per aconseguir ser un país lliure. 
Aconseguir-ho democràticament i sense violència. 
Tornarem al  carrer, que és el  nostre espai i hi tor-
narem massivament perquè això els debilita, els fa 
mal . I aquí nosaltres – la gent gran - som essencials 
i imprescindibles. Ara hem guanyat una altra bata-



 

 

lla  i en seguirem guanyant. Encara que ens apallis-
sin, ens amenacin, facin trampes i juguin brut. 

Però l’objectiu està clar i no admet rebaixes. 

Que passeu un bon estiu, 

Josep Mª de Fàbregues 
Coordinador de la Sectorial de Gent Gran 



 

 

ENS NECESSITEN 

No entenc com el Tribunal  de Cuentas no ha carre-
gat al patrimoni personal del Sr. Aznar els costos 
d’aquella guerra contra els que tenien “armes de 
destrucció massiva”. Tampoc entenc com no ha 
actuat de la mateixa manera amb els responsables 
d’aquell partit que es comprava la seu amb diners 
d’altres. Ni als que jugaven amb els EROS a Andalu-
sia. Ni als governants que mantenen a Extremadura 
un índex de funcionaris superior a totes les altres 
autonomies. Ni tampoc que hagi fet retornar al jut-
ge Llarena el dineral que ha costat a l’Estat l’emissió 
d’unes euro ordres mal concebudes i pitjor disse-
nyades. Em suposo, però, que a una determinada 
jutgessa li farà pagar de la seva butxaca  la indem-
nització que mereix Sandro Rossell per la seva esta-
da a la presó... 

Però, amics i amigues, no es tracta ara del que en-
tenem, ni del que suposem, ni tant sols del que cre-
iem que és just. Es tracta de que uns companys nos-
tres en la lluita, - uns companys que han fet una 
feina ben feta -  son  víctimes d’un abús i d’un espoli 
i crec que tenim l’obligació moral no solament de 
recolzar-los, sinó d’ajudar-los. No hem d’anar a filar 
prim. No es tracta ara de fer consideracions i mati-
sos personals - que tots en tenim -, sinó d’ajudar-los 
econòmicament i de mostrar-los el nostre escalf. 



 

 

I de demostrar també a aquella colla de pocavergo-
nyes i fills de sa mare, que malgrat el seu mal fer, 
seguim dempeus. En la repressió, - ja ho veureu -  
trobaran una altra derrota. No sols no ens escar-
menten, no ens fan por, sinó que ens animen a con-
tinuar. Perquè pertànyer a un Estat que té i tolera 
uns tribunals d’aquesta mena és  una invitació a 
marxar-ne. I això no  pel fet de ser catalans: sinó pel 
fet de ser persones, pel fet de ser demòcrates i pel 
fet de  tenir dignitat. 

Us animo, doncs, a exercir la vostra dignitat fent 
una transferència a la Caixa de Solidaritat. Molts  
companys I companyes de la Sectorial ja l’han feta. 

Som-hi, doncs 

Josep Mª de Fàbregues 

CAIXA DE SOLIDARITAT 

Transferències al compte 

ES31 3025 0001 1814 3361 5996 



 

 

N’ESTEM TIPS   (...però no ens guan-

yen)                

Hi ha gent que diu que està decebuda, desanimada, 

cansada. Raons no els en falten: 

Ho vèiem a tocar i ara ens diuen que potser als anys 

30. 

Volem la independència i ens ofereixen uns jocs 

d’hivern. 

Se’ns enganya. Amb mentides, silencis, manipulaci-

ons, joc brut, treballant d’amagatotis, fent i fent-

nos trampes. Sense cap mena de respecte pel ciu-

tadà a qui diuen representar, ni pel nostre país. 

El Gobierno ofereix una Mesa de Diálogo després 

de la DIADA esperant que aquesta fracassi. 

Fomenten la nostra desmoralització, el nostre 

desànim, la nostra desunió perquè saben que si ens 

retirem, ja guanyen. Volen que abandonem perquè 

no han trobat la manera de vèncer-nos. (Però ells 

saben que estan perdent). 

 Però, recordem,  som nosaltres,  - el poble - els qui 

tenim la força. No ho hem d’oblidar mai. 

I ens n’hem oblidat. Ens han anestesiat i, també, 

reconeixem-ho, ens hem deixat anestesiar. Ara cal 



 

 

que ens despertem. Que tornem a ser conscients de 

les nostres possibilitats. No els donarem el gust. 

A la DIADA fem falta tots i no sobra ningú. Tots se-

rem benvinguts. 

El carrer els fa por, doncs SOM-HI ! 

Ens volen adormits, doncs DESPERTEM ! 

Ens volen desmoralitzats, doncs AMUNT!! 

Ens volen calladets, doncs CRIDEM ! 

Ens volen dirigir, doncs MANEM ! 

Volen que la Diada fracassi, doncs ANEM-HI TOTS! 

 

No hi faltis 

El dia 11 ens trobarem a la cruïlla Via Laieta-

na/Jonqueres a les 16, 30. T’hi esperem. 

 Fins dissabte 

Josep Mª de Fàbregues 

 



 

 

DESPRÉS DE LA DIADA                

Amb un èxit de participació que ningú no s’esperava 

(i molts no desitjaven) hem celebrat la Diada. Nosal-

tres, el poble, ens hem portat com el que som: gent 

de principis clars i també conseqüents amb les nos-

tres idees, infatigables, resistents. Una vegada més 

no hem fallat, ho hem fet molt bé i hem donat una 

lliçó aquí i a fora. Enhorabona a tots els que hi heu 

participat ja sigui en presència física o amb el cor. 

Estiguem a punt perquè n’hi hauran d’altres de ma-

nis. N’hi ha d’haver moltes perquè els fan mal. No 

val argumentar que no serveixen de res, que només 

són performances... Si algú té propostes millors, 

que les aporti i ben segur que centenars de  milers 

de persones estarem disposades a seguir-les. Però, 

així i tot, no en prescindirem. Fins ara, cap  movi-

ment polític ha renunciat a manifestar-se al carrer. 

Per alguna cosa serà... 

I ja que tornem a estar junts en aquest comença-

ment de curs, m’agradaria compartir amb vosaltres 

algunes  reflexions sobre el que ha representat la 

manifestació en sí i el que -abans o després – ha 

succeït: 

La gent és fidel als seus principis. – Malgrat el que 

es pretén vendre de que estem en retirada  i derro-



 

 

tats, seguim al peu del canó, pensant el mateix que 

anys enrere, desitjant el mateix de sempre i dispo-

sats a lluitar-ho. Del soufflé, res de res: és només el 

desig, el somni dels colonitzadors i dels botiflers. 

Desanimats?.- És cert que hi ha gent desanimada, 

desinflada, desmotivada... I que té raó per estar-ne. 

Però si els  mostren la veritat, els donen al·licients 

per lluitar, un full de ruta clar, propostes creïbles, 

un líder que sàpiga on vol anar...  veureu com la 

gent s’aixeca i es posa en marxa. Com s’hi han posat 

aquests cent-vuit mil o quatre-cents mil. O algú es 

pensa que aquests no n’estaven de desil·lusionats, 

també ?  

El discurs de la Presidenta.- Molt bé. Concret, clar, 

sense fer volar coloms. Sabent on som i què volem i 

sense cedir en afalacs i concessions als partits. I, 

curiosament, sense caure en una successió 

d’eslògans com fan molts, en va crear un de  nou i 

molt important : “President, faci la Independència 

!”. (Com fer-ho és feina dels polítics). 

Canvi de lemes?.- He sentit a persones molt signifi-

catives repetir uns nous clams en els seus discursos: 

”Amnistia i Autodeterminació” , “Amnistia i Drets 

Fonamentals”. Perdó: es tracta d’embolicar la troca 

i no demanar la “Independència” ? Perquè em per-



 

 

meto recordar que el que volem és la In-de-pen-

dèn-cia. La paraula és molt clara i  no cal aigualir-la 

amb cerimònies de confusió. 

Negociació amb l’Estat.- Val, per nosaltres que no 

quedi. Però fer-nos posar les esperances en una 

Taula que dos dies abans no tenia el nom  definit, ni 

la data,  ni l’ordre del dia, ni els participants; on els 

temes importants no es podran tocar... Vaja ! no és 

molt engrescador. Per cert, que els quedi clar: vo-

lem la Independència, no la operació immobiliària 

de l’aeroport, ni els jocs d’hivern, ni un campionat 

de parxís.. La in-de-pen-dèn-cia. 

Avís als Partits.- Vagin prenent nota. No es tracta 

de que el poble faci el que diuen. Sinó que ells facin 

el que el poble necessita. I deixin de mentir-nos, 

dissimular, disfressar, embolicar, falsejar, desinfor-

mar, comprar la premsa, periodistes i tertulians. Cal 

que valorin que la nostra pretesa estupidesa i  igno-

rància té un límit. 

I per avui, per començar el curs, ja és suficient, oi? 

Una abraçada, 

Josep Mª de Fàbregues 



 

 

1  D’OCTUBRE.  UN  DIA … 

Commemorem el primer d’octubre, un dia que vam 

viure amb sensacions ben estranyes, complexes  i 

també contradictòries: il·lusió, por, esperança, an-

goixa, generositat, companyonia, unitat, responsa-

bilitat, ràbia, orgull... Totes barrejades i viscudes 

alhora,  mutant entre sí. Un dia intens, quin record 

ens perdurarà per sempre. 

Un dia en que l’estat espanyol va ser vençut en 

fronts diversos: no va saber trobar ni una sola urna; 

no se li va fer cas a les seves amenaces; la fórmula – 

ben poc intel·ligent – d’apallissar brutalment ciuta-

dans indefensos se li va girar en contra i, derrotat, 

va haver de frenar la tàctica a mitja jornada (i amb 

la seva actuació va situar España al món); dos mili-

ons tres-centes mil persones van anar a votar en un 

referèndum “que no es faria”; el poble i els seus 

governants es van sentir units formant un sol cos 

amb un objectiu comú, prioritari... 

Un dia que no podem menystenir ni banalitzar, per 

més que a  molts els interessi. Un dia en que, mal-

grat totes les dificultats (que eren moltes, però mol-

tes), es va ser capaç de culminar una preparació 

complexa, que havia exigit un treball acurat de mol-

ta gent que va unir la seva capacitat tècnica amb la 



 

 

seva valentia (el seu voler, amb el seu valer i amb el 

seu valor) i a qui sempre els haurem d’estar agraïts. 

Un dia en que el poble – nosaltres -, sense adonar-

nos massa, vam ser poder. Vam tenir una força de 

la que no n’érem conscients i a la que ja no hem de 

renunciar mai. 

Un dia del que se’n pot estar orgullós. 

Si, ja se que hi haurà que dirà: “però...” i ens bom-

bardejarà amb una lletania de punts i punyetetes 

del que, al seu entendre, no es va fer bé. Però, sa-

beu què penso?. Que un país, que una gent que va 

ser capaç de realitzar un acte d’aquesta immensa 

contundència, serà capaç de fer el que calgui i de 

sortir-se’n. I que els cercadors de defectes, els ex-

pandidors del desànim, els quinta-columnistes son 

un llast que portem, però que aprendrem a  ignorar 

o a fer nostres. Perquè finalment els guanyadors 

són sempre els que, passi el que passi, no perden el 

nord, lluiten per assolir el seu objectiu i no cedeixen 

fins aconseguir-lo. I nosaltres volem ser vencedors. 

En record i en homenatge a tots els que van fer pos-

sible l’1 d’octubre, no ens arronsem. Continuem. 

Tenim el poder. 

Josep Mª de Fàbregues 



 

 

 CONVOCATÒRIA MANIFESTACIÓ DIA 3 

Aquest diumenge, dia 3, ens trobarem els socis i 

sòcies de la Sectorial, a les 10 del matí a la Plaça 

Francesc Macià, de Barcelona (davant el nº 5), per 

anar en manifestació per la Diagonal fins el Passeig 

de Gràcia. 

Vine amb la família i amics, t’esperem. 



 

 

CAL QUE INICIEM NOUS CAMINS 

“Unitat, Unitat”. Quants anys fa que ho cridem? 

Quan de temps demanant-la als partits? Tenim clara 

la resposta: exactament el mateix temps que els 

partits que diuen escoltar la veu del poble, ser els 

nostres representants, portar-nos cap a la indepen-

dència, etc. se la passen pel forro. 

És una vergonya i una miserable covardia que ens 

estiguin engatussant dient-nos que volen la inde-

pendència, quan tot fa sospitar que el que els in-

teressa es seguir amb l’autonomia, no córrer riscs, 

continuar amb el càrrec i mantenir el modus vivendi 

d’una colla immensa  de col·locats, molts d’ells for-

ça inútils i incapaços de guanyar-se en el món del 

treball un salari similar. 

S’estan venent l’esforç i  la il·lusió de tot un poble 

pel seu plat de llenties? Francament, vist el que 

veiem i malgrat no voler creure-m’ho, molts dies no 

puc deixar de pensar-ho. Ens donen pa i peixet fent-

nos suposar que estan amb nosaltres quan, real-

ment, ja s’hi estan bé i no volen complicacions? (En 

temps de Franco, quanta gent no deia que no s’hi 

vivia tan malament). 



 

 

Ens diuen que no estan preparats per la indepen-

dència. Doncs, què fan? Han tingut prou temps i, si 

no en saben, poden retirar-se i deixar pas a d’altres 

que potser sí que en sabran. 

De veritat algú es pensa que aquesta “Taula de Dià-

leg” (no de Negociació, ep!) servirà d’alguna cosa 

per a ser independents? Algú creu que algun partit 

español s’atrevirà a signar el seu suïcidi acceptant, 

per exemple, un referèndum d’autodeterminació 

acordat amb l’estat? Llavors, què s’hi va a buscar? 

Donar-los temps? Blanquejar la seva imatge davant 

d’Europa fent veure que Sánchez ja té el problema 

encarrilat? 

A què es deuen aquests canvis d’actitud que hem 

vist en aquests darrers temps? Hi ha hagut  pactes a 

les presons  que desconeixem? 

Perquè ERC i CUP bombardegen una iniciativa com 

el Consell per la República, que és la proposta més 

seriosa, intel·ligent i important des del 1 O? Perquè 

és la única que pot portar a la independència? O 

només perquè l’ha proposada el President Puigde-

mont?. Ara hi haurà eleccions: s’hi podia presentar 

qui volgués. Perquè  no s’hi presentaven? Les hauri-

en pogut guanyar... 



 

 

Ara, - encara que sembli que no té res a veure amb 

la situació que descrivia – nosaltres tenim una oca-

sió per a exercir, com sempre, de ciutadans consci-

ents. Els propers dies  29, 30 i 31 es celebraran les 

eleccions a  l’Assemblea de Representants del Con-

sell per la República ( suposo que tots ja sou socis 

del CxR) . Exercim el vot com cal: informem-nos, 

llegim els currículums dels candidats, valorem la 

seva preparació, els seus coneixements, la seva ex-

periència, la seva capacitat... No votem només per-

què un candidat és amic, perquè és del poble, per-

què  és molt indepe... Votem pensant que el CxR és 

un projecte extraordinari, (no en dubteu) i cal que  

estigui regit per  la gent més capacitada. Nosaltres, 

tots, ens hi juguem molt, moltíssim.       

Una abraçada 

Josep Mª de Fàbregues 



 

 

LA DESMOTIVACIÓ FORÇADA 

Diuen que hi ha gent que està desmotivada. En un 

procés que ja fa més de deu anys que dura, el que 

sorprèn i meravella és que encara n’hi hagi de gent 

motivada. Que encara hi hagi gent que lluiti i que no 

afluixi. Que no doni res per perdut. Això és extraor-

dinari, senzillament extraordinari. 

Si hi afegim quasi dos anys de pandèmia – setmanes 

reclosos a casa; impossibilitat de reunió, de mani-

festació; contactes només a través de vídeo-

conferències i whatsapp; activitats,  zero... –. I a 

sobre els efectes d’un il·legal - però eficaç - 155 i els 

d’una repressió calculada per atemorir a totes les 

edats i totes les classes socials, quin creiem que 

podria ser el resultat? 

I per si fossin pocs els imputs externs, hi hem de 

sumar els produïts a casa. Parlem-ne: a què ju-

guem? 

Els partits polítics d’aquí (alguns més que d’altres) i 

els personatges que els regeixen ( alguns més que 

d’altres) són també, i molt, els responsables de la 

desmotivació. El poble pot resistir els anys de lluita i 

la Covid. I pot aguantar la repressió (moltes vega-

des, precisament,  aquesta enforteix el sentiment 

independentista). Però no pot – ni vol – aguantar 



 

 

els caragirats, els que no saben on van, ni els que 

els enganyen. 

Què ha passat a la presó? Què ha fet que algun lí-

ders – empresonats o no – hagin canviat radical-

ment el seus objectius, la seva estratègia i, àdhuc, la 

seva ideologia? I perquè en comptes de plegar – 

que seria més digne i més honest-, s’entesten ara 

en voler-nos convèncer del  que abans era blanc, 

ara és de color negre? A qui fan el joc? A qui s’han 

venut? ( perquè això és vendre’s). S’han compro-

mès a desinflar el procés, a desorientar el patriota 

que amb tota la bona fe confiava en ells i potser 

encara hi  confia ? 

Perquè, recolzats en una  premsa afí (o necessària-

ment subvencionada) i alguns periodistes entregats 

- tot això no es cap invent, ja ho feia el Franco -, 

pretenen convèncer-nos de que ara no és el mo-

ment adequat, que potser dintre de deu anys (ara ja 

ho apugen al 2.050)... Això és una falta de respecte 

a tots nosaltres, la gent gran, que hem aguantat el 

procés en primera línia. O si no és una falta de res-

pecte, és que forma part d’un càlcul: dintre de 10 

anys la meitat ja no hi serem i al 2.050 no en queda-

rà ni un d’aquesta colla de pesats que s’entesten en 

voler ser independents? 



 

 

Un poble que segueix al peu del canó, que resisteix, 

no es mereix ser menystingut ni manipulat així. Ni 

tan sols aquells que s’han desmotivat (compte: han 

perdut empenta però no han canviat el sentit del 

seu vot. I tots són recuperables, no ho oblidem). 

Ho entendran aquests polítics que els estem dema-

nant que pleguin?   

Josep Mª de Fàbregues 



 

 

 

ESCOLTEM I PARLEM AMB EL PRESIDENT 

TORRA 

Dimecres que ve (dia 12 a les 12) el President Torra 

estarà amb nosaltres a través d’una vídeo conferèn-

cia que, a més d’escoltar-lo ens permetrà dirigir-li 

les nostres preguntes. 

Amb aquest motiu he tornat a llegir el seu llibre 

“Les hores greus” (Símbol Editors), que us recoma-

no. “Realment, és quan rellegeixes que hi veus clar”, 

hi humoritza ell mateix i sí, hi he captat més matisos 

en aquesta segona lectura que confirma i aprofun-

deix, es clar, la impressió de la primera: l’home de 

família, senzill, culte, humà, sensible, assaboridor 

de la bellesa, fidel a sí mateix, entregat, disposat a 

deixar-s’hi la pell, adolorit per les morts de la Covid, 

decebut i ferit per les deslleialtats... 

L’home que va patir en l’exercici del seu càrrec – 

potser perquè no hi havia aspirat mai -. “ ...Si ha-

guéssim seguit una línia recta, si realment hagués-

sim volgut complir el mandat del Primer d’Octubre! 

Em passen pel cap imatges de les picabaralles per-

manents de tots contra tots...”. “...Jo em pensava 

que anàvem a fer la independència i no la guerra 



 

 

entre nosaltres...”. “No es pot treballar així. Calen 

decisions, no discussions”. 

Queixós de la falta de preparació i disposició de 

molts polítics: “...en general es troba a faltar capa-

citat de gestió, de prendre decisions i d’executar-les. 

Clarament hi ha dues principals actituds: els que 

s’arromanguen i els que xiulen. Davant d’una situa-

ció límit i catastròfica com aquesta, és quan més te 

n’adones. També de la inexperiència de molts polí-

tics en el món de la gestió empresarial. Molts no 

han treballat mai en una empresa o com autònoms. 

No saben gestionar crisis, saben gestionar parau-

les...” 

I de l’actitud del govern espanyol: “... No veig cap 

diferència entre aquest govern més progressista de 

la història i un del PP...” o “...El govern espanyol ni 

escolta ni respon; i, tanmateix,  acaba fent tard i 

malament allò que nosaltres hem proposat”. 

Però esperançat  en el poble: “S’ha parlat molt de si 

tenim o no prou força, els independentistes, per a la 

defensa sacrificada, continuada i llarga de la inde-

pendència, al carrer, que és on l’aconseguirem, si 

algun dia ens ho proposem. Doncs jo que he viscut 

de ben a prop els fets de la Plaça Urquinaona, el 

Tsunami democràtic i tots els esdeveniments que 



 

 

van passar aquells dies, jo us ben asseguro que te-

nim la força suficient per fer-ho...”. I ho reafirma: 

“...El  moviment independentista, quan s’ho proposi 

seriosament, pot aconseguir-ho, no en tinc cap dub-

te”... 

Avui, ja ho veieu, l’article pràcticament no l’he es-

crit jo. Ho ha fet el President Torra, un home ara és 

escoltat per tots – els seus partidaris i els seus de-

tractors - perquè sempre té coses a dir i visions per 

aportar 

Moltes gràcies President. Fins dimecres que ve a les 

dotze. 

Josep Mª Fàbregues 

 Dimecres, 12 de gener a les 12 hores 

Enllaç a l’apartat “agenda” de la web de la Sectori-

al: https:// jubilats.assemblea.cat 
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