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Mira, Pablo
«Quan falten deu dies per al primer xoc seriós del moviment popular català amb
l'Estat (què és el 9-N sinó això?) arriba Podemos i ens diu que no»
Simpatitzo amb Podemos. Vaja, no és que hi simpatitzi, és que si visqués a Madrid,
Santander o Sevilla ja tindria la papereta dins del sobre esperant la primera convocatòria electoral.
No ho faria com a mostra d'adhesió a un programa (el trobo caòtic) ni a un líder (crec que Pablo
Iglesias porta dins el germen del pitjor dels personalismes) sinó com a vot conscient de desordre,
de catàstrofe sísmica. La catàstrofe que necessàriament precedeix a la reconstrucció. Ja m'explicaran,
si no, quina esperança pot tenir un ciutadà normal, demòcrata i decent de Madrid, Sevilla o
Santander: el PP? El PSOE?
Però no visc a Madrid, Santander o Sevilla. El món me'l miro des de Barcelona, i aquí el
terratrèmol (que també necessitem) ja fa tres anys que està en marxa. L'hem organitzat i l'hem fet
créixer des de les places, als carrers dels pobles i ciutats. Aquí ja ens hem empoderat. La gent
condicionem la política com enlloc d'Europa, la gent fem política com enlloc d'Europa. Estem
desafiant obertament l'Estat i el poder establert, i a cada passa que fem estem més a prop del
procés constituent d'una nova República. És un procés popular sense precedents, en el qual hi
estan tenint un paper molt actiu les forces polítiques i socials anticapitalistes o alternatives del
nostre país. La CUP, el Procés Constituent, Guanyem.
I ara, quan falten deu dies per al primer xoc seriós del moviment popular català amb l'Estat (què
és el 9-N sinó això?) arriba Podemos i ens diu que no. Que així no. I en comptes de posar-se al
nostre costat i ajudar-nos a empènyer per fer caure l'estaca, ens diu no sé què de reformar la
Constitució, i que la lluita és global espanyola, i que la decisió sobre el futur dels catalans també
correspon als espanyols. El mateix paternalisme de sempre: no som majors d'edat i la solució als
nostres problemes passa per Madrid.
Mira, Pablo, avui el Consell de Ministres impugnarà la consulta del 9-N. La casta que dius
combatre ens prohibeix votar i ens amenaça. L'únic que esperem i necessitem de tu és que
organitzis la manifestació més gran mai vista a Madrid contra la suspensió dels drets democràtics
dels catalans. I que al final de la manifestació acampeu a la Plaza del Sol fins que el govern
espanyol rectifiqui. Mentrestant, si us plau, guarda't el paternalisme i respecta el moviment
popuar català, que ha arribat fins aquí sense sortir a la Sexta.

https://www.naciodigital.cat/opinio/9386/mira/pablo
Pàgina 1 de 1

