La Veu

Butlletí de Reagrupament-Barcelonès

Encarrilem la tercera
via independentista
La unitat de les forces independentistes no és un valor
absolut, però sí que és objectivament desitjable.
AZhegdeZgZhZaZXX^dchbjc^X^eVahV
7VgXZadcVgZegZhZciVgVcjcVaigZeVh
^bedgiVciZcaVXjgiVeZgbdai^ciZchV
k^YVYZaVcdhigVdg\Vc^ioVX^!^Va]dgVZc
aVaaVg\VeZgiVbW^ciZchV]^hig^VYZ
aÉ^cYZeZcYZci^hbZXViVa|#
AVXdchjaiVYZa&%YÉVWg^aV7VgXZadcV
]Vh^ijViaÉdeX^^cYZeZcYZci^hiVVa
c^kZaafjZZhbZgZ^m/cdbhXVakZjgZ
fjZ!VbWgZ[ZgcX^VVahkdiVcihYZ
7VgXZadcV!ZaÆhÇ^\jVaVZahkdihYZ
8dckZg\cX^VVaZhai^bZhZaZXX^dch
VaEVgaVbZci!YdWaVZahVXdchZ\j^iheZa
EH8VfjZhiVYVYVXdck^cYg^VgZXdgYVg"
a^VaegZh^YZciOVeViZgdfjVcbZcnhi
aVXdchjaiVdhjeZgVZahYZaEH8^EE
_jcih#EdYZbXdcXadjgZ!eZgiVci!fjZZa
hZci^bZci^cYZeZcYZci^hiVhegZhZci^
VbW\gVc[dgVVaVcdhigVX^jiVi^fjZ
gZXVjZcaZhege^Zh[dgXZhedai^fjZh
^cYZeZcYZci^hiZhaVgZhedchVW^a^iViYZ
hVWZgYdcVggZhedhiVVVfjZhihZci^bZci#
AZhZaZXX^dchVaÉ6_jciVbZciYZ
7VgXZadcVhcjceg^bZgeVhZcVfjZhi
dW_ZXi^j!cdeVhZaYZÒc^i^j!eZghjc
eg^bZgeVhVakdaiVciYZYdhXdcXZeiZh
fjZXVaYg|dWhZgkVgVbWViZcX^/aV
jc^iVi^aVigVchkZghVa^iVi#
AVjc^iViYZaZh[dgXZh^cYZeZcYZci^hiZh
cdhjckVadgVWhdaji!eZghfjZh
dW_ZXi^kVbZciYZh^i_VWaZ!^aVXVcY^YVijgV
YÉJc^iVieZg7VgXZadcV!fjZgZjcZ^m
:hfjZggV!GZV\gjeVbZci^9ZbdXg|X^V
8ViVaVcVhjceVhbdaih^\c^ÒXVi^jZc
VfjZhihZci^i#AVedai^XVZcYZbdXg|X^Vh
eZgYVbjciYZidiaVXVeVX^iViYZ\ZcZgVg
XdcÒVcVZcaZheZghdcZhfjZ]VcYÉZaZ\^g
Za\dkZgcYÉjceVhdYÉjcVX^jiVi!^VfjZhiV
XdcÒVcVZhigVchbZieZgbdaiY^kZghdh
[VXidgh#AVXVeVX^iViYZigdWVgVXdgYh!edhVci
VaXVeYVkVciYZaZhcdhigZhVXijVX^dchZa
hZgkZ^Vah^ciZgZhhdhXdbjchYZeVh!hhZch
YjWiZjceVhZcVfjZhihZci^i#
6a]dgV^ZcaVbViZ^mVac^VZhbZciVYV!
aVXVeVX^iViYZgVdcVgZcWVhZVa
hZci^iXdb^dW_ZXi^j!^cdYÉVXdgY
VbWZhiZgZdi^ehYZYgZiVZhfjZggV!
eZgbZijcYZWViVbWhZci^iYZeVh#
6fjZhiVigVchkZghVa^iVifjZ^begZ\cV
ZaeVXiZYÉJc^iVieZg7VgXZadcVhjcV
YZbdhigVX^YZkdajciViYZeg^dg^ioVg
aZhcZXZhh^iVihYZ8ViVajcnV!^eVgiZ^m
YZaXdckZcX^bZcifjZaVedhh^W^a^iVi

YZgZVa^ioVgedai^fjZhZÒX^ZcihZc
fjVahhZkdaYZahhZXidghYZ\dkZgc
hZg^VgVY^XVabZciY^[ZgZcih^[hh^b
jc:hiVi^cdeVhXdbVgV!fjZhdb
jch^beaZg\VcYZYZhXZcigVa^ioVX^
VYb^c^higVi^kVYÉjc:hiVifjZZchcZ\V
aÉZm^hicX^VXdbVcVX^#
8VeYZahVciZg^dghgVdcVbZcihZch
edYZc[ZgdWa^YVgfjZZaeZgÒaegde^YZ
XVYVhXjcVYZaZhdg\Vc^ioVX^dchedai^fjZh
^cYZeZcYZci^hiZhh^bedgiVci0cdbh
VÒgbdfjZXVadWhZgkVgXdbVedh^i^j
fjZaÉVXdgYcZ^mXdbidihZahVXdgYh
YZaVgZccX^VYZidiZhaZheVgihVVa\jc
YZahhZjhXdckZcX^bZcih!VVa\jcVYZaZh
hZkZhXVgVXiZghi^fjZhYZÒc^YdgZh!eZg
hVakV\jVgYVci!bVciZc^ci^Òch^idi
gZ[dgVciVaafjZZchhXdb!VaafjZZch
[VXdbeVgi^gjcZ^mXdbYÉ^YZci^iVi^YZ
aaj^iVedai^XV!XdbhZaXdbegdbhVbW
aVaa^WZgiVi^aVY^\c^iViYZ8ViVajcnV^YZ
XVYVhXjcYZahhZjhX^jiVYVch^X^jiVYVcZh#
wheZgV^mfjZVfjZhieVXiZZcheZgbZi
VaW^gVgaVXdcXZeX^YÉjccdjZ^medai^XV
7VgXZadcV!cd\gZ\Vg^YÉVaigZh[dgXZh!jcV
iZgXZgVk^Vedai^XV!aVYZaÉ^cYZeZcYZci^hbZ!
fjZVbW[dgV^^YZci^iViege^ZhgZegZhZci^
jcVVaiZgcVi^kVVaZhdeX^dchYZ8^JdEH8
^jceVhZcYVkVci[Zgb^edh^i^jXVeVaV
XdcÒ\jgVX^YÉVfjZhiiZgXZgZheV^fjZ!YZ
[dgbVcZXZhh|g^V!ZhXdbegdbZi_VVkj^VbW
jc[jijgYZaa^WZgiVi^Y^\c^iVieZg8ViVajcnV#


Ignasi Planas

Candidat de Reagrupament per
l’Ajuntament de Barcelona
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Editorial
Inèrcia independentista
L’objecte de la política és el servei a la
col·lectivitat, i el polític és, per tant, una
persona que decideix servir el poble, una
responsabilitat pública: està obligat a
decidir i a dirimir, està obligat a actuar en
nom del poble al qual lliurement ha volgut
servir. Quan el polític actua així, el poble se
sent segur d’un lideratge que l’estira, que
l’acompanya i que l’empeny. Quan això no
passa, la societat pot entrar en decadència
o bé reaccionar i renéixer. La darrera opció
és aquella per la qual lluitem cada dia a
Reagrupament.
A Catalunya hem tingut i tenim manca de
lideratge institucional, però hem reaccionat,
i podem dir que, en els darrers anys, hem
tingut els millors polítics que un poble pot
desitjar, polítics amb coratge, com l’alcalde
d’Arenys de Munt, en Carles Mora; polítics
com els organitzadors de la marxa dels
10 Mil amb l’Enric Canela; polítics com els
milers de voluntaris de les consultes des del
13D, fins al 10A; polítics com els membres
del CCN, amb un missatge contundent
sobre l’espoli fiscal de Catalunya; polítics
com els reagrupats, que no ens cansem
d’explicar que existeix un full de ruta clar
cap a la independència del nostre poble.
Ciutadans que ens comprometem a fer
de polítics perquè els polítics que tenim
a les institucions juguen a fer de simples
ciutadans quan van a votar d’amagatotis “Sí,
vull una Catalunya independent”.
La manca de lideratge polític institucional,
afegit a la decepció en aquells que semblava
que havien d’apropar-nos als nostres
objectius de llibertat nacional, fa que milers
de ciutadans decideixin fer un servei al país
actuant amb la màxima ambició política,
amb objectius veritablement importants,
com són la llibertat, la supervivència de la
nació, l’assoliment de la plenitud com a
poble.
Entre tots hem aconseguit una bona
inèrcia independentista, però només amb
inèrcia no arribarem fins al final. 900.000
independentistes són una palanca suficient
per moure tot un país, si cerquem un bon
punt sobre el qual fer força; per tant, cal que
continuem fent de polítics arreu, opinant,
convencent, explicant, protestant, exigint,
comunicant, unint, sumant... votant.
No deixar de sumar esforços, no aturar
la inèrcia independentista és el que
representen les més de 50 candidatures
d’unitat municipal que ha liderat
Reagrupament, perquè també des de
l’administració local estem al servei de la
col·lectivitat –l’esència de la política–, una
activitat noble i lloable per si mateixa, i que
Reagrupament no entén si no va de bracet
amb el més alt sentit patriòtic.

Marc Viñolas
Coordinador del Barcelonès
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La llista de Reagrupament per Barcelona
Aquest són els candidats de Reagrupament que van a la llista de la coalició Unitat per
Barcelona. Els hi hem demanat que ens resumeixen en un lema, el que volen per la ciutat.

Ignasi Planas Rivas

Avui a Barcelona.
Demà a una Catalunya lliure!

Pilar Altarriba Muradell

Barcelona: ciutat per a viure,
per a treballar i per a gaudir

Teresa Ribes Font

Des de l’ajuntament, treballarem per a fer de Barcelona, la
capital del proper estat independent d’Europa. Junts els
independentistes ho aconseguirem!

Joan Llacuna Creixell

Desenvolupem la capital en harmonia amb la resta
del país. Organitzem la millor ciutat del món

Xavier Civit i Sánchez

Per una Barcelona humana,
culta i capital

Francesc J. Garcia Rivero

Farem de Barcelona una ciutat
per a viure-hi

Enric Solé Codina

Regenerem Barcelona

Eduard Vivó i Font

Una ciutat pels ciutadans,
una capital per un país

Xavier Castillo Martín

Per una Barcelona
on els barris siguin capital
Aquest és el logo i els
membres integrants
de la coalició que
es presenta a les
eleccions municipals
del proper dia 22 de
maig.
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Reagrupament és la força
que possibilita la unitat
de l’independentisme
Aquests són tots els pobles de Catalunya on es
presenten candidats de Reagrupament en
coalició o amb candidatures pròpies

Amb CiU

Amb CUP

Amb SI

Olot

Girona

Arenys de Mar

Sant Joan de
Mollet
Tagamanent
Vilanova i la
Geltrú

Salt

Castellar del
Vallès
L’Hospitalet
de Llobregat
Tàrrega

Coalició
només
amb ERC
i DC

Barcelona

Amb ERC ó ERC+
altres forces locals
Badalona
Badia del Vallès
Banyoles
Blanes
Bordils
Calaf
Castellbisbal
Castellterçol
El Vendrell
$PMIRDRBPAB+IL?OBD>Q
Flaçà
&O>KLIIBOP
(DR>I>A>
+$P@>I>
Mataró
Palamós
Parets del Vallés
Sabadell
2>KQ KQLKFAB5FI>J>GLO
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Codines
2>KQ(P@IBAB5>II>IQ>
2>KQ)RPQ#BPSBOK
2>KQ/BOBAB5FI>J>GLO
2Q>"LILJ>AB&O>JBKBQ
Sitges
Soses
Terrassa
Tordera

Candidatures
pròpies o associades

Bellver de
Cerdanya
Bolvir
Puigcerdà
Calella de
la Costa

No s’uneix qui pot sinó qui vol
AZhZaZXX^dchVjidcb^fjZhYZa'-YZ
YZXdbVgXViVcgZaaZkVcihXdbDadid
cdkZbWgZkVcYZ^mVgY^kZghZhaZXijgZh#JcV
MBO1LDBO&O>K>ALP
K^aVcdkV^aV<Zaig#9ZhYZaVb|m^bV
YÉZaaZhkVhZgfjZidi^ZahZh[dgdhfjZYZh
igVchkZghVa^iViYZaVcdhigVVhhdX^VX^!Zh
YZGZV\gjeVbZciZhkVc[ZgeZgVXdchZ\j^g
igZWVaaVXdc_jciVbZciVbWaV8JEVaV
aVjc^iViVbWVaigZh[dgXZh^cYZeZcYZci^hiZh!
XVe^iVaYZa<^gdch#67VgXZadcVZhigZWVaaV
gZXdgYZbaVXg^YVYZ?dVc8VggZiZgdV
VbW:G8VÒYZegZeVgVgaVX^jiVieZghZgaV
6gZcnh!aVjc^iVigZXaVbVYVeZgbdaihYZah
XVe^iVaYZaÉ:hiVi8ViVa|^cdeVhaVhZ\dcV
ZaZXidghVaZh]dgZhcdkVhZgedhh^WaZ^kV
X^jiViYÉjcZhiVifjZcdZchXdggZhedc#6
edgiVgaÉ^cYZeZcYZci^hbZedai^XYZaeVhV
I|ggZ\VaVjc^^cYZeZcYZci^hiV]VZhiVi
iZc^gedXVgZegZhZcX^eVgaVbZci|g^V#
edhh^WaZVbWH>#IgZbehaÉZmZbeaZYÉVaigZh
=VcVgg^WViaZhZaZXX^dchbjc^X^eVah
bjc^X^e^hdcaVXd]Zh^cZXZhh|g^VeZg
^GZV\gjeVbZci]VhZ\j^iigZWVaaVciZc
VedgiVgXVcY^YVijgZh^cYZeZcYZci^hiZh
aVac^VYÉVkVcVg^VeaVcVgZaXVbeZg
VahV_jciVbZcih[VcfjZVbWaa^hiV
V\aji^cVgZab|m^bYÉjc^ZcigZaZh[dgXZh
ege^VYZGZV\gjeVbZcihÉV\aji^c^c
hdW^gVc^hiZh^^cYZeZcYZci^hiZhYZaeVh#
eZghdcZh^cYZeZcYZcih_jciVbWVaigZhYZ
wheZgV^mfjZYZhYZahbjc^X^e^hfjZ]d
GZV\gjeVbZcifjZidiZhZaaZheg^dg^ioZc
]VcYZh^i_Vi!ZahgZV\gjeVih]ZbigZWVaaVi
aViVhXVYÉVcVgXVe^cYZeZcYcX^V^aV
eZgV\gjeVg[dgXZh^cYZeZcYZci^hiZh^V^m
YZbdXg|X^VYZbhfjVa^iViYZhYZahegde^h
[ZgXVcY^YVijgZhXdc_jciZhVY^kZghdhejcih
bjc^X^e^h#>VfjZhihhccdbhjchfjVcih
YZaeVh#FjVcgZVabZci]^]VkdajciViYZ
ZmZbeaZhYZaVbjc^YZedWaZhdcaV
igZWVaaVgeZabViZ^mdW_ZXi^j!aVjc^YZah
kdajciViYÉjc^iViYZaZheZghdcZh]VYdcVi
fj^YZh^i\ZcZabViZ^mhedhh^WaZ#
[gj^i#
6^m!GZV\gjeVbZcihaÉc^XVXidgedai^X
9^jZcfjZaVjc^[VaV[dgV^aV
ZaheVXiZhjc^iVg^hVbWiZgXZgZh[dgXZh
fjZ]VZhiViXVeVYÉZciZcYgZÉhVbWidih
jc^YZeccdbhYZaVkdajciVi#6
-,$1.ǲ2$3,
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cdZheVcnda^hiZhV[ZgXVcY^YVijgZh
^XVYVhXjcYZaheVgi^ihfjZ[dgbZcaÉVgX
GZV\gjeVbZci]diZc^bXaVg!cdhÉjcZ^mfj^
c^fjZh#6^m!GZV\gjeVbZci!Vkj^[dgbV
edai^X!XdckZcjifjZ8ViVajcnVhjc
edi!h^cfj^YZkZg^iVi]dkda#
Zfj^ehbjc^X^eVahVbW8>JZcXVe^iVah
eVh#6^m!kda\jYVbZci!hÉ]Vceg^dg^ioVi
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Independentisme al món

Brussel·les és capital (3a part)
La francesització de Brussel·les és, sense cap mena de dubte, una ferida oberta per a
molts flamencs. Els francòfons es neguen sistemàticament a aprendre el neerlandès.

AVaaj^iVXdcigVaV;gZcX]^ÒXVi^dcYZ
7gjhhZaÕaZh^YZahbjc^X^e^hÓVbZcXh
fjZa^hceZg^[g^Xh]VZhYZk^c\ji

jcVjici^XXVkVaaYZWViVaaVeZgVah
^cYZeZcYZci^hiZhÓVbZcXh#9ÉZc|aV
XdckZgh^YZ7a\^XVZcjcZhiVi[ZYZgVa!
aVGZ\^YZ7gjhhZaÕaZh"8Ve^iVahjcVYZ
aZhigZhfjZZa[dgbZc#AZhVaigZhYjZhhc
;aVcYZh^KVac^V#6Y^[ZgcX^VYÉVfjZhiZh!
fjZhc!bV_dg^i|g^VbZci!bdcda^c\Zh!
7gjhhZaÕaZh"8Ve^iVahjcVgZ\^W^a^c\Z!
^idihZahhZjhY^cdjbjc^X^e^h!iVbW!
^cXahZabjc^X^e^YZ7gjhhZaÕaZh#
IVcbViZ^m!bVa\gVihZgdg^\^c|g^VbZci
jcVodcVcZZgaVcY[dcV!ZcaÉVXijVa^iVi!
aVGZ\^h[gVcX[dcVZcjc.%#8Va
V[Z\^g!iVbW!aV[dgiVegZhcX^VYZ
edWaVX^VaÕa[dcV!fjZhÉ]VZhiVWaZgi
VaVgZ\^^VaVgdYVa^V!fjZ[VfjZ!V
WVcYVYZa[gVcXh^aÉ]daVcYh!aVaaZc\jV
Vc\aZhV^aÉVaZbVcnV!hdWgZidi!h^\j^c

fjZZaaheVgaZcaVaaZc\jVYZahYgZihYZ
aÉ]dbZ!YZaÉdei^b^hbZ^YZaVaa^WZgiVi#
6fjZhigZWj^\cd]V[ZibhfjZ
^cXgZbZciVgaVedaVg^ioVX^ZcigZaZhYjZh
Xdbjc^iVih#
:cZahYVggZghVcnh!YdhiZbZh]Vc
i^c\jijcegdiV\dc^hbZXVeYVkVciZgZc
VfjZhiVedaVg^ioVX^/
AÉjchZaiZbVYZaVX^gXjbhXg^eX^
ZaZXidgVaYZ7gjhhZaÕaZh"=VaaZ"K^akddgYZ
7=K!aVfjVa^cXdgedgV(*bjc^X^e^h
ÓVbZcXh!^eZgbZiVah[gVcX[dchfjZ
]^k^jZcYZkdiVgeVgi^ih[gVcX[dch#
EZgXdcigV!XVeÓVbZcXfjZk^hfj^
Zcbjc^X^e^hkVadchcdedikdiVg
eVgi^ihcZZgaVcY[dch#:higVXiVYÉjcV
Y^hXg^b^cVX^ÓV\gVci^!cdYZWVYZh!
aVeVgi^X^YÉVfjZhiVX^gXjbhXg^eX^!
YZbVcVYV^ch^hiZcibZcieZaheVgi^ih
ÓVbZcXh!ZhigdWVVaXdgYZaÉVXijVa
ViojXVXYZaVedai^XVWZa\V#EZg
YÉhgZaVi^kVbZci]VW^ijVa!hdWgZidiZc
VXdchZ\j^g"aV!eZg!XVafjZiVciZah
aÉVcdbZcViY^hig^XiZZjgdeZj!fjZhdc
hÉjW^fjZciVciaÉ:jgdeVgaVbZci!XdbZah Y^ejiVihÓVbZcXhXdbZahkVadch]^Ydc^c
hjedgi!^!YZbdbZci!ZcXVgVcdaÉ]V
Zjgd[jcX^dcVg^hYZaV8db^hh^^YÉVaigZh
dWi^c\ji#
dg\Vc^hbZh#6fjZhiViZcYcX^VXVeVaV
AÉVaigZiZbVhaÉ^ciZciYZah[gVcX[dch
;gZcX]^ÒXVi^dcYZ7gjhhZaÕaZhZhXdchiViV
YÉZ^mVbeaVgZahhZjhYgZiha^c\hi^XhZc
XaVgVbZciZcZabViZ^mEVgaVbZci
GZ\^dcVaYZ7gjhhZaÕaZh!dc,'YZah-.YZah bjc^X^e^hYZaVGZ\^YZ;aVcYZh!a^bigd[h
VbWaVgZ\^YZ7gjhhZaÕaZh"8Ve^iVa#:c
hZjhbZbWgZhhc[gVcX[dch#
AV[gVcXZh^ioVX^YZ7gjhhZaÕaZhh!hZchZ aÉVXijVa^iVi!h^hYÉVfjZhihbjc^X^e^h
XVebZcVYZYjWiZ!jcV[Zg^YVdWZgiVeZg ÓVbZcXh_VXdbeiZcVbW[VX^a^iVih
VbdaihÓVbZcXh#IVcbViZ^m!aVX^jiViYZ a^c\hi^fjZh!^aVegZhh^eZg^cXgZbZciVg"
7gjhhZaÕaZhhiVbWaVhZjYZaEVgaVbZci cZZacdbWgZhXdchiVci!h^WZhigdWV
VbWjcVdedh^X^V[Zgg^hhVYVYZaZh
;aVbZcX!^!Va<dkZgcYZ;aVcYZhh
dWa^\Vidg^fjZ!XdbVbc^b!jcYZahhZjh Vjidg^iVihÓVbZcfjZh!fjZXdch^YZgZcfjZ
ZaegdXhYZW^a^c\^ioVX^hjcVedgiV
bZbWgZhh^\j^WgjhhZaÕah#
dWZgiVXVeVaV[gZcX]^ÒXVi^dcYZ;aVcYZh!
:ah[gVcX[dchYZ7gjhhZaÕaZh!VbW
VihZacja^ciZghYZah[gVcX[dcheZg
aÉV_jYVXVYVXdebZcnhY^hh^bjaVYVYZ
^ciZ\gVg"hZa^c\hi^XVbZci#
hZXidghedai^Xh^bZY^|i^XhYZaVkZcV
;gVcV!ZhcZ\jZch^hiZb|i^XVbZciV
VegZcYgZZacZZgaVcYh!^Òch^idicd
Josep Sort
hÉZhiVcYZbZcnhegZVg"ad!fjVcVÒgbZc

Actes organitzats per Reagrupament Barcelonès

El 23 d’abril es va fer una parada de llibres
a les Rambles, per la que van passar
els candidats de la coalició “Unitat per
Barcelona”. També van signar llibres
els escriptors Miquel Gimènez, Víctor
Alexandre i l’editor Quim Torra.

El 30 d’abril Reagrupament Sarrià-Sant
Gervasi va montar parada a la Fira del
Comerç del barri de Sarrià i va comptar
amb la presència del candidat de Rcat
a l’Ajuntament Ignasi Planas, que va
visitar les diferentes parades.

El 29 d’abril els companys de Les Corts i
Sants-Montjuïc van organitzar un sopar
amb l’Ignasi Planas i la Pilar Altarriba,
els dos primers candidats de Rcat a les
eleccions municipals de Barcelona dins
de la coalició “Unitat per Barcelona”.

Reagrupament

Barcelonès

Barcelona decideix
Amb Barcelona i altres poblacions es va acabar
el 10 d’abril la consulta sobre la independència
organitzada per la societat civil, que es va iniciar
el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt.
No faré la valoració de la consulta en termes
de resultats i participació, sinó pel que fa als
objectius que ens vàrem marcar quan vàrem
iniciar el procés.
El primer objectiu era la presa de consciència
de la població sobre el dret a l’autodeterminació.
En aquest sentit, no només s’ha aconseguit que
una gran part de la població cregui que tenim
dret a exercir-lo, sinó que també s’ha aconseguit
ampliar els partidaris de la independència.
I ha estat així perquè la consulta ha aconseguit
atraure gent a priori no independentista. I quan
algú fa per primer cop el pas de preguntar-se
sobre la independència, normalment acaba
responent sí.
El segon objectiu que ens vàrem marcar va
ser la convocatòria d’un referèndum oficial sobre
la independència. Cal recordar que el juny del
2009 vàrem presentar una primera ILP per a la
convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació
amb més d’11.000 promotors. El rebuig per part
de la mesa del Parlament a tramitar la Iniciativa
Popular va fer que Arenys de Munt convoqués la
seva consulta amb la pregunta que proposàvem
a la ILP. A partir d’aquell moment, han estat
diversos els intents per tal que el parlament
convoqués un referèndum oficial i, de moment,
tots han fracassat.

El doctor Moisès Broggi, reagrupat,
també va votar en la consulta del 10-A

Llibres recomanats
Aforismes genuïns de
Josep Pla
El recull Josep Pla oral que, oportunament
en el 30è aniversari de la mort de Pla, publica
Acontravent, sorprèn el lector que hagi llegit
alguna de les seves obres perquè de seguida
hi reconeix la mateixa veu, la veu característica
de l’escriptor de Palafrugell. No sabem fins a
quin punt d’exactitud l’autor del recull, Josep
Valls, ha pogut reproduir les paraules de Pla,
però sovint ens fa l’efecte d’estar davant
d’un nou volum de l’obra de l’empordanès.
Valls ha aplegat una sèrie de frases que ell
havia pogut escoltar en multitud de converses
que havia mantingut amb Josep Pla des de
1972 fins al final de la seva vida, l’abril de
1981, ara fa trenta anys. Inevitablement,
el Pla que emergeix d’aquest recull és un
Pla madur, vell i escèptic, però alhora molt
lúcid i brillant. No sabríem dir si Pla escrivia
tal com parlava o parlava tal com escrivia,
però aquesta continuïtat entre l’oral i l’escrit
estem convençuts que hauria complagut molt
al nostre escriptor, que perseguia una prosa
diàfana i intel·ligible. En qualsevol cas, aquest
recull esdevé un destil·lat planià de primera
magnitud, molt adient tant per a qui es vulgui
iniciar en el pensament i l’escriptura de Pla
com per a qui ja el coneix i en vol assaborir
un nou tast. Com a mostra, llegiu una de les
nostres citacions preferides, que, sens dubte,

sintetitza la filosofia de la vida de Pla:
“Hi ha algunes coses que no semblen
d’aquest món: l’escultura grega, un parell de
cants de la Divina Comèdia i la pasta asciutta”.

Una magnífica escriptura
insignificant
Si Valls ens ofereix un Pla genuí però vell,
el recull Aigua de mar registra segurament el
Pla més jove que podem entreveure en tota
a la seva obra. Properament, ‘La butxaca’
publicarà una selecció dels textos d’aquest
recull, que correspon al volum 2 dels 46 que
integren l’obra completa publicada per Destino
i que ara es pot obtenir a les llibreries per
mitjà del sistema d’edició sota comanda.
Aigua de mar conté –en paraules del mateix

David Vinyals

El passat 14 d’abril vàrem tornar
a presentar una ILP que, en aquests
moments està en tràmit d’admissió. En
el proper article a La Veu faré la valoració
d’aquesta i les anteriors ILPs, però vull
acabar remarcant que a Reagrupament
sempre hem dit que un referèndum no és
possible dins l’estat espanyol i que la via
és la declaració unilateral d’independència.
I així ho seguim defensant, perquè el fet
de convocar un referèndum amb l’estat
espanyol en contra, és en si mateix una
declaració unilateral. Per això, quan al juny
del 2010 alguns patriotes van presentar una
proposta que intentava ser constitucional,
nosaltres ens hi vàrem oposar. Perquè
el dret a l’autodeterminació no pot estar
condicionat a la voluntat de l’estat espanyol.
L’única manera d’exercir aquest dret és amb
un acte de sobirania i desobediència del
nostre Parlament.

Secció a cura de Pere Torra
Pla– la literatura narrativa que hauria pogut
arribar a fer si no li ho hagués impedit la
“dispersió periodística” a què es va haver de
dedicar. Encara que el recull hagi pogut rebre
una reelaboració per part del Pla madur al
moment d’editar les obres completes, ens
sembla que no ha estat pas tan forta com en
altres obres, especialment, el Quadern gris. El
recull Aigua de mar ens ofereix l’escriptura amb
què Pla s’iniciava i que ell anomena “escriptura
insignificant”, si bé ho expressa així no pas
per falsa modèstia, sinó per a oposar-la a la
“literatura bufada, retòrica i triomfalista” que
li desplaïa. No es deixin enganyar: aquests
textos semblen desproveïts d’artifici literari o
d’elaboració artística, però només aparentment:
al darrere hi ha molt d’ofici i enginy literari.
Val la pena llegir aquesta prosa sobre peixos,
pescadors, gent de mar i gent de terra, homes
i dones empordanesos, contrabandistes,
navegació, menjars, vins, tavernes, borratxeres,
paisatges, històries, etc. El jove Pla es descriu a
si mateix de manera poc benvolent respecte als
personatges del seu entorn palafrugellenc, com
el vital Hermós: “Jo que tinc tants anys menys
que ell i sento la joventut a les venes no sóc
més que un aprenent tronat d’escriptor i un cul
de cafè recalcitrant i absurd”. No se’l creguin,
es tracta d’un gran escriptor, que si hagués
escrit tan sols la meitat dels textos d’Aigua de
mar ja mereixeria ocupar un capítol important
de qualsevol literatura. Afortunadament, la
literatura a què cal adscriure Pla és la catalana.

