QUIN ÉS EL PUNT DE VISTA CATALÀ? – IV

Els catalans estem presos
però no ho reconeixem ni ho diem,
i així no ens podem alliberar
Cada dia circulen nombrosos articles i documents amb continguts de l’estil d’aquests dotze recollits en un sol missatge que m’ha arribat per tres vies diferents:
1. El instructor de la Gürtel confirma en el Congreso que Rajoy cobro dinero en B, según la
investigación
2. Rajoy, empeñado: un billón de deuda pública y 30.000 millones al año en intereses
3. Asuntos pendientes. Una dura crítica de R. Cotarelo a la política de corrupció total del PP.
4. El Gobierno español ha violado llibertades i derechos
5. El pitjor de tot és l’ofec econòmic de l’Estat a l’economia catalana
6. L’Estat veta la projecció exterior del Port de Barcelona
7. El Consell d’Europa considera “denigrants i inhumans” el tracte a les presons espanyoles
8. Uns 300 policies espanyols tenien l’ordre d’assaltar el Parlament i detenir Puigdemont
9. “En castellano, por favor”: els homes de negre de Rajoy arriben a la Generalitat
10. Acusa Vueling de fer-la fora per parlar català
11. Català menysté els ferits de l’1-0 i denuncia setge judicial
12. Omplim Brussel·les: guia de la manifestació del 7 de desembre en defensa de la República
(((Si t’interessa algun en especial, el poses a un buscador i probablement et sortirà l’enllaç; i si no,
me’l demanes i te l’enviaré)))
Aquests 12 treballs només són una gota de l’oceà que significa l’enorme quantitat de missatges,
sovint interessants i ben documentats, que circulen… i segur n’hi ha molts més que no circulen ja
que ens són amagats pels catalans que tenen informació més sensible o més confidencial. Tots
aquests texts reflecteixen (part de) la sistemàtica actuació en contra dels catalans que de forma planificada executen el “Gobierno central” i l’“EstadoEspañol”, conglomerat que jo concentro en
l’expressió Madrid/Castilla/Estado-Español, resumida en les sigles M/C/E-E.
Mostren i demostren
*que a tot el territori català hi ha la presència i, sempre que ho consideren necessari (ja sabeu el
que deia Rosa Luxemburg: “Qui no es mou, no sent les cadenes”), les amenaces i l’actuació repressiva de la “Policía Nacional”, de la “Guardia Civil”, del “Ejército español” i d’altres “Fuerzas
y cuerpos de Seguridad del Estado Español” (de les que, per cert, convé tenir present que formen
part els Mossos d’Esquadra)
*que els catalans no podem fer el que volem, sobre tot si el que volem fer ho volem fer en tant que
poble català lliure (actuació absolutament incompatible amb l’existència de M/C/E-E)
*que tot allò que manifesti o que simplement tingui una flaire de catalanitat (i cal anar aprofundint
quin és el punt de vista català) és ignorat en els millors dels casos, i normalment marginat, subestimat, ridiculitzat, menystingut, insultat, impugnat, repressaliat, etc.

*que patim una pressió i una actuació en tots els àmbits per castellanitzar-nos, per assimilar-nos,
per fer-nos estadoespañoles per força, per obligar-nos a ser “libres e iguales”, etc.
*que fan tot el possible per impedir la nostra presència com a catalans i com a Catalunya a Europa
i al món
*…
Però el més greu és que aquesta quantitat ingent d’exemples que circulen…
… NO s’utilitzen per explicar pacientment i argumentada, especialment i en primer lloc a catalans
però també a tots els no-catalans
*que la nostra terra està ocupada des de fa 303 anys
*que els catalans portem presos tot aquest temps i això fa que els barrots ja formi part del mobiliari de la casa
*i que la Nació Catalana és víctima d’un genocidi començat molt abans de 1714
… SINÓ que es fan servir per a
*lamentar-se que “Madrid no escolta, no ens entén, no dona resposta política al que és una qüestió polític com la independència, no se n’adona del que està passant aquí, etc.”
*queixar-se del molt dolents que són els capitostos de M/C/E-E, i encara centrant les queixes (gairebé) exclusivament En Rajoy i el PP
*criticar “la democràcia de baixa qualitat d’Espanya” (donant a entendre que a Catalunya hi ha
“democràcia d’alta qualitat” quan en realitat aquí funcionen anàlogues censura i repressió)
*demanar (patèticament ja) diàleg i comprensió
*pretendre negociar una “via bilateral” concretada en “un referèndum pactat i vinculant” (silenciant que a Escòcia va haver-hi tupinada)
*…
A conseqüència d’aquesta orientació que imposen els actuals dirigents catalans autonomistes-reciclats-en-independentistes, el “procés” està servint sobre tot per amagar que del que es tracta és de
TORNAR A SER LLIURES. Aquest enfocament permetria comprendre el que està passant i feria
emergir a la llum del dia que M/C/E-E vol continuar sotmetent-nos, espoliant-nos en tots els
camps (l’econòmic és gairebé el menys important) i culminar el nostre genocidi.
Presentant-lo només com que “els catalans volem la independència, que és una qüestió política
que Madrid ha de respondre políticament ja que els catalans tenim dret a decidir i a marxar-nos”,
no hi ha manera d’eixamplar la base aquí (“Esos catalanes, que son los más ricos y que por razones fiscales quieren, insolidarios, marcharse rompiendo con 550 años de unidad, pues… ¡que se
jodan!”) ni de guanyar suport internacional (el “dret a decidir” no existeix en Dret Internacional i,
d’entrada, cap Estat establert vol que sorgeixi cap nou Estat, que és com aquí es presenta: “Unes
NOVES constitucions per una NOVA República Catalana que sigui un NOU Estat d’Europa”).
Com ja explicava al full repartit per la Diada, “És l’hora de replantejar-s’ho tot i de re-començar a actuar per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA”.
Barcelona, 27 de novembre de 2017
Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA arrabassada el 1714 i de nou el 1939, i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA,
impedint així EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d'abans de 1714

