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Cop de força de la CUP
Els independentistes apleguen 2.500 persones a l'acte central de campanya al
BTM, 700 de les quals fora del recinte
Galeria fotos (http://www.naciodigital.cat/galeria/1529/pagina1/25n/miting/central/cup) (Jordi
BorrÃ s)

El BTM ple en l'acte central de la CUP. Foto: Jordi Borràs/Nació Digital

(http://www.naciodigital.cat/galeria/1529/pagina1/25n/miting/central/cup)
Prop de 2.500 persones (1.800 dins del recinte i unes 700 fora) han omplert de gom a gom el
Teatre Musical de Barcelona per donar suport a la CUP. L'ambient, més propi d'un concert, s'ha
tenyit de senyeres, estelades, ikurrinyes, banderes palestines i de la Coordinadora Obrera Social,
en un míting dels clàssics, amb oradors enèrgics retroalimentats pel fervor dels assistents.
L'espera s'ha amenitzat amb diferents càntics, des de "Ni França, ni Espanya, Països Catalans" fins
al "no passaran" o "anticapitalistes". La massa encara s'ha envalentit més quan per megafonia
s'ha anunciat que no hi havia més localitats disponibles però que els qui s'havien quedat fora
podien seguir l'acte des d'una pantalla gegant col·locada a l'exterior. No hi havia improvisació en
cap detall, l'organització fins i tot ha posat un intèrpret de la llengua de signes.
Rebut amb crits de "president", el cap de llista per Barcelona, David Fernàndez, ha matisat en la
seva primera intervenció que els Països Catalans només tenen "un president, que es diu Ovidi
Montllor". El primer dard de Fernàndez s'ha dirigit al capitalisme, un sistema "que fabrica pobresa i
desigualtat", contra el qual ha animat a dir prou. "Vivim temps d'estafes i cal desobeir i perdre la
por. Els farem la vida impossible!", ha exclamat. En plena efervescència, el cap de llista de la
CUP per Barcelona ha avisat que "els cinc o sis diputats que traurem al Parlament" serviran per
"aturar el cop del mercat" i construir una nova democràcia social, política, econòmica, cultural i
ambiental. Per a Fernàndez, la CUP ve a fer-se sentir. "Venim a impugnar el règim i a destituir la
por, serem el cavall de Troia de les classes populars".
Fernàndez ha posat exemples d'alternatives en diferents àmbits. "Si ells tenen patronal, nosaltres
tenim sindicats combatius, si ells tenen Liceu nosaltres tenim ateneus i casals". A més ha
apel·lat a emmirallar-se en les generacions anteriors, que segons ells van haver de fer front a un
context pitjor. "Us demano que resistiu com van fer els nostres pares i avis, que s'hi van deixar la
pell".
Lluc Salellas, cap de llista per Girona, ha admès que tenia la pell de gallina abans de saludar el
poble palestí, "que pateix el genocidi d'Israel". Salellas ha dibuixat un panorama negre fruit "d'una
democràcia fallida, un cul de sac financer i un estat de benestar a mitges" i ha proposat la
independència com a via de "dignificació de tants anys de lluita". El cantautor Cesk Freixas, una
ballarina, un grup de bastoners i vídeos en què apareixien adherits mediàtics com l'actor Sergi
López han servit de complement als discursos.
L'acte ha finalitzat amb una trentena de persones damunt de l'escenari agitant banderes al ritme
d'Obrint Pas, entre els aplaudiments del públic. "Els Segadors" i alguns crits de "Visca Terra
Lliure" han posat la cloenda.
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David Fernàndez, cap de llista de la CUP. Foto: Jordi Borràs/Nació Digital
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