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?Errejón cita una cançó de Brams en la
negociació amb el PSOE
La peça "Més" està dedicada a l'independentista berguedà Antoní Massaguer | El
secretari general de Podem fa una piulada en què cita el missatge del grup
liderat per Francesc Ribera "com actitud i com a proposta"
"Ja sé que si et dic que no en tinc mai prou no et vindrà de nou. Si m'acuses de tenir una obsessió
no et diré que no. Saps perfectament que mai m'ha fet el pes conformar-me amb poc ni
renunciar a res". Aquests són els primers versos de la cançó "Més", del grup berguedà Brams, que
Íñigo Errejón ha adjuntat en una piulada enmig de la negociació que Podem manté amb el PSOE
de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Como actitud y como propuesta. https://t.co/6UawvhiQ76 (https://t.co/6UawvhiQ76)
? Íñigo Errejón (@ierrejon) February 16, 2016
(https://twitter.com/ierrejon/status/699523123855683584)

La peça està integrada en el disc "Oferta de Diàleg" i està dedicada a l'independentista berguedà Antoní
Massaguer. El cantant de Brams i regidor de la CUP a l'Ajuntament de Berga, Francesc Ribera
"Titot" la va escriure per recordar la memòria d'aquest referent històric de la comarca i del país,
conegut per ser l'autor de la frase "per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi".
Actitud combativa
El candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, està mantenint una
negociació intensa tant amb Podem com amb Ciutadans per tal d'obtenir els suports necessaris al
Congrés. I Íñigo Errejón va posar la cançó de Brams en clau d'exemple "com actitud i com a
proposta", aquest dimarts, dia 17 de febrer.
Amb aquest gest, Errejón confirma els seus vincles amb Catalunya i amb l'esquerra
independentista. Amb l'actual i amb la històrica, ja que Massaguer continua sent un perfil
destacable en aquest àmbit. Empresonat durant una desena d'anys acusat de participar en
l'atemptat contra l'empresari José María Bultó, va dur a terme una lluita judicial que va culminar
amb una victòria al Tribunal d'Estrasburg. El seu cas és la primera condemna a la justícia
espanyola per part d'aquest tribunal per vulnerar els drets humans de Massaguer i la resta
d'acusats durant el seu procés.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=Kepdo2VHfxo
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