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LA PICOSSADA

Joan Foguet

Abraça’l 
Som, sóc, reservats. Ho sa-
bem tot i no entenem res. 
Anem amb la pressa que 
ens obliga a oblidar-nos del 
que ens fereix i sobreviure 
amb la memòria del que ens 
cal. Som de Cal Justet però 
trepitgem el camí segurs i 
orgullosos. Només cal alçar 
el cap i mantenir la mirada 
al front per adonar-se, per 
tenir la convicció, que no 
som res si no és en relació 
a algú. 

Jo sóc en relació als meus 
pares, al meu germà, a la 
meva parella, als meus 
fills, als meus amics. Fins i 
tot sóc en relació als meus 
companys de feina, i sóc en 
relació als que em troben 
prepotent, poca-solta, ig-
norant, gandul o fins i tot 
un desgraciat. 

Tot això ve a tomb perquè 
em diuen que no tot pot ser 
parlar de política. No. Per 
mi la política és la família, la 
lleialtat, el compromís, res-
pondre les preguntes dels 
fills que sempre et descol-
loquen. Sent periodista, a 
més, cal afegir aquest punt 
sorneguer, cínic, incrèdul. 

Però tot, tot el que fem que 
valgui la pena ho fem per 
amor. Per la dignitat i la 
noblesa que tots tenim pit 
endins. Ho fem per l’amic. 
Nadal és temps de donar 
gràcies. Però també de re-
collir un testimoni. Va més 
enllà de les creences (o no), 
però va de la nostra intimi-
tat. De la nostra decisió de 
viure com volem i podem. 

Sono carrincló i antic. Però 
no veig res més d’actuali-
tat que ser capaç de donar 
una abraçada i de pregun-
tar com estàs a aquell que 
no sap que ho necessita. 
Només entenent l’emoció 
podem ajudar a les nostres 
accions.

Perdoneu el meu atreviment per 
fer-vos aquesta pregunta però, el 
cert és que jo també me la faig. 
Penses, el dia 21 a qui votaré? 
La primera simplificació que se 
m’acut és: hem de votar a aquells 
que varen impulsar l’aplicació 
del 155? O els varen acceptar 
resignats oficialment però amb 
una certa complaença interior? 
Hem de votar aquesta gent que, 
com deia na Maria del Mar Bo-
net, “que volen aquesta gent que 
venen de matinada?”… ATEN-
CIÓ!! Per endur-se’n material 
del Museu de Lleida. I ho fan 
amb una sentència que NO ÉS 
FERMA. Feu atenció a la posició 
que respecte d’aquest tema han 
adoptat els primers candidats 
de cada una de les llistes electo-
rals. Fixeu-vos-hi en ells; perquè 
altres càrrecs menors dintre de 
cada partit s’han vist obligats a 
fer-se els ofesos per raó del seu 
particular electorat, com és el 
cas d’algun alcalde, per aquelles 
terres dit paer.
Concretem una mica qui són els 

entusiastes del 155. Home, si ho 
sap tothom, el PARTIT POPU-
LAR, que és el pare de la cria-
tura, i CIUDADANOS, que ha 
pressionat allò que no ens podem 
imaginar perquè don Mariano 
ho apliqués. I tot plegat, amb una 
distant benedicció de don Pedro 
Sánchez, del PARTIDO SOCI-
ALISTA (OBRERO) ESPAÑOL, 
que ara haurà d’explicar a l’al-
calde de Lleida, company seu de 
partit, que gràcies el 155, la nit 
diumenge a dilluns li varen bui-
dar el museu AQUESTA GENT 
QUE VENEN DE MATINADA. 
Doncs ja ho sabeu, aquí teniu 
tres formacions polítiques que 
demanen el nostre vot per fer 
avançar el país.

Durant uns anys, en temps de 
José Mari Aznar, va haver-hi 

un ministre que es diu enca-
ra, perquè és viu, Jaime Mayor 
Oreja, i els bascos, amb aquell 
sentit de l’humor tant seu, de-
ien: “A mayor oreja, mayor sor-
dera”. Ves doncs, el que són les 
casualitats de la vida, en els pa-
pers de l’amic Bárcenas, aquell 

senyor que en algunes estones 
està a la presó, hi surten aquests 
noms escrits de la seva mà i fins 
avui, cap membre dels SERVEIS 
D’INTEL·LIGÈNCIA ha sabut 
desxifrar de quines persones es 
tractava. Algú de vostès sabria 
dir-nos a qui creu que corres-
ponen aquestes anotacions? Per 
cert, els números del la dreta són 
els EUROS que aquests senyors 
varen rebre en UNA ocasió, i tot 
fa pensar que n’hi va haver més 
d’una. Però en l’àmbit de la cor-
rupció, em dol de reconèixer-ho 

però, CAP PARTIT ESTÀ NET 
DE CULPA, uns més i altres no 
tant però, lamentablement, no 
se n’escapa cap. Així doncs, crec 
que en aquestes eleccions, quan 
anem a votar, més que no pas 
pensar en formacions polítiques; 
en aquesta ocasió HEM DE PEN-
SAR EN PERSONES. En aquest 
sentit em sembla oportú de refe-
rir-vos una anècdota. En aques-
ta darrera excursió que alguns 
catalans varen fer per Brussel-
les, i segons el cap de policia de 
la capital Belga, ha estimat que 
hi varen participar unes 90.000 
persones, la més participada que 
han tingut mai ells, i la brigada 
municipal de neteja, que tancava 
la manifestació, estava bocaba-
dada perquè no hi havia papers 
ni pots per terra; si llegiu la cap-
çalera del diari EL PAIS deia “Los 
separatistas pasean por Bruselas 
su odio a España”. El dia 21 feu 
allò que en consciència cregueu 
que és el millor però, amb tot 
el que us he comentat i alguna 
cosa que em deixo, ARA JA HO 
TINC CLAR. FELIÇ NADAL A 
TOTHOM.

Segons el cap de 
policia de la capital 
Belga, ha estimat que 
hi varen participar 
unes 90.000 persones

Sabeu ja a qui votareu?Frederic Martínez

Amb les contradiccions pre-
sents de presentar-nos a unes 
eleccions il·legítimes, però res-
ponsables i prenent partit, la 
CUP-CC concorre a aquests 
comicis amb una voluntat clara: 
materialitzar la República del 
dia 1 d’Octubre. Fer efectiva la 
voluntat popular que va ser de-
fensada posant els nostres cos-
sos entre les urnes i les porres; la 
voluntat popular validada amb 
la Vaga del dia 3 d’Octubre que 
va tenir el seguiment més gran 
per part de la classe treballadora 
(pagesos, estibadors, professo-
res, autònoms, petits comerços, 
bombers, sanitaris...) demos-
trant que amb organització i 
mobilització -sense directrius 
ni guies verticals, simplement 
amb les decisions col·lectives i 
horitzontals- es podia aturar tot 
un país. Fer efectiva la voluntat 
de la gent de ser República, pen-
sar-la i construir-la.

És el moment de desbordar les 
lògiques d’ordre, del seny, de 
la llei a la llei i de la revolució 
dels somriures. La desobedièn-
cia pacífica i no violenta però 
determinada, és l’únic camí per 
ser allò que ens doni la gana de 
ser. Aquest procés, igual que 
totes les lluites pels drets col-
lectius, han avançat únicament 
quan el poble i la seva gent s’ha 
mobilitzat, ho ha exigit i ho ha 
defensat.
El procés està sent, a poc a poc, 
una eina d’apoderament popu-
lar, de politització massiva, de 
consciència col·lectiva, de soli-
daritat, d’empatia i d’esperan-
ça. Cal posar fil a l’agulla a la 
superació del processisme que 
mira de reüll l’autonomisme, i 
que pretén controlar per d’alt 
allò que s’està desbordant per 
baix. Cap Estat ni cap República 
ens farà lliures com a persones 
per art de màgia. Només des de 
baix, costat a costat amb veïnes, 
amics, germanes, pares, àvies... 

podem aspirar a alguna cosa mi-
llor. Sols el poble salva el poble.

Toca parlar ja de Procés Consti-
tuent, l’eina que ens ha de per-
metre assentar les bases de la 
República. Un Procés Constitu-
ent que eviti que la constitució 
catalana sigui redactada només 
per homes, blancs i rics. Una 
República al servei de les clas-
ses populars que blindi els drets 
-sanitat, educació, habitatge- 
col·lectius que són de totes i de 

tots. Una República al servei 
dels oprimits, els exclosos, de 
les dones, de les trans, de les 
migrades i de les precaritzades. 
Una República pensada i escrita 
amb els col·lectius més vulnera-
bles perquè això ens humanit-
zi com a societat, que ens faci 
avançar cap a una realitat més 
justa, més solidària. Una Repú-
blica feminista que posi la vida 
i la reproducció d’aquesta -cui-
dar-nos i estimar-nos- al centre 
de tota política. 
Un cop més, i tot i les dificul-
tats, la CUP-CC ha de posar 
les institucions al servei de les 
classes populars i els seus an-
hels. Tocarà també seguir re-
bels als carrers i posar-se a dis-
posició dels moviments socials 
i veïnals, entitats, col·lectius, 
plataformes... que són les que 
assenten els valors i les bases 
reals de qualsevol societat i són 
capaces de materialitzar canvis 
profunds i d’arrel. Lluitar, crear 
i construir Poper Popular. 

Cal posar fil 
a l’agulla a la 
superació del 
processisme que 
mira de reüll 
l’autonomisme, i que 
pretén controlar per 
d’alt allò que s’està 
desbordant per baix.

Lluitar. Crear. Construir.
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