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per   RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 
 

i   RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA 



Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya abans de la sessió del 27-O-2017 
 

Demostra que TOTS els 72 parlamentaris independentistes (amb la complicitat de TOTS els dirigents de 

TOTS els partits i entitats independentistes) van planificar fins els menors detalls per tal d’enganyar/trair 

al poble català fent-nos creure que “culminaven el procés d’independència proclamant la República Catalana”, 

i per això ja van preparar de quatre maneres diferents la seva defensa davant de “los jueces de los Tribunales de 

Justicia” del país del qual afirmaven independitzar-se, quan aquests els convoquessin unes setmanes després:  
 

1.- NO votant la part resolutiva. És a dir, Forcadell va llegir la Declaració d’Independència però va fer votar 

una altra “cosa”. Queda explicat que NO baixessin la bandera, NO ho publiquessin al DOGC, CAP discurs,... 
 

2.- Deixant clarament escrit que el que aprovaven en el Parlament NO tenia PAS efectes jurídics. Ídem. 

 

 
3 i 4.- Acordant els 72 parlamentaris independentistes que el vot seria secret, i que dos s’abstindrien. “Se 

trata que el resultado favorable al «sí» arroje dos votos menos de los que disponen los grupos que apoyan la 

resolución para que un juez no pueda atribuirles a todos delitos de sedición o rebelión. (...) Se anuncia que «la 

declaración de los representantes de Cataluña» queda aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en 

blanco. Son las 15:27 horas del 27 de octubre de 2017. Se supone que se acaba de declarar la república de Ca-

taluña.” (Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, llibre “El naufragio”, Península, setembre 2018). 
 

I que tot aquest engany/traïció aquí es va fer amb complet acord amb Madrid queda demostrat perquè allà 

sempre van parlar d’aplicar el 155 quan l’article que correspon a una situació d’independència és l’article 116! 

O sigui que els capitostos de Madrid sabien perfectament que els seus subcapitostos de Barcelona farien veure 

que proclamaven la República Catalana però que en realitat trairien la independència/llibertat del poble català. 
 

Barcelona, 15/11/18  Lluís Botinas <lluisbotinas@lagotacatalana.cat>  https://lagotacatalana.cat 



PUNT DE VISTA CATALÀ – XXXV 

 

VIDA – VERITAT – LLIBERTAT – IDENTITAT CATALANA – IV 

 

Elements per recuperar ànims ara i ràpid  
 

Una part dels catalans estem molt emprenyats; una altre, molt confusos; una tercera part, deprimits; uns al-

tres estan -com en tots els pobles però confio que en un percentatge menor- esperant a veure cap on bufa el 

vent, i finalment, uns encara relativament pocs però en ràpid augment, estem, a més d’emprenyats, movent 

amb força dos ventalls complementaris per a fer que el vent bufi fort i de veritat cap a RECUPERAR LA 

LLIBERTAT MITJANÇANT LA INDEPENDÈNCIA. 

 

Un ventall, que m’esforço en recollir de mans dels nostres avantpassats i actualitzar-lo, és el meu, amb el 

blog LA GOTA CATALANA des de fa més de tres anys, amb els missatges setmanals i les activitats de 

LA GOTA CATALANA els dilluns i els dimarts, i també amb l'acabada d'estrenar col·lecció de llibres de 

butxaca I ARA, QUÈ? RESSITUEM-NOS! Per cert, acabo de treure la segona edició del primer títol: 

Conèixer els catalans d'abans de 1714 (versió en castellà: Conocer los catalanes de antes de 1714).  

 

L’altre ventall, molt més punyent i que es fa gran ràpidament, és el d’En DAVID RAVENTÓS. El repren-

dré al final.  

 

Un resum molt esquemàtic del que he aprés aquests darrers sis anys malgrat Madrid i, sobre tot, malgrat 

Barcelona, és que els actuals dirigents catalans autonomistes-reciclats-en-processistes són els principals i 

decisius responsables: 1) que el poble català no haguem recuperat la nostra autèntica impressionant Histò-

ria, que s’ha apropiat Madrid ja que nosaltres vam construir “el imperio donde nunca se ponía el sol” i ells 

se’l van apropiar desnaturalitzant-lo i per perdre’l tot seguit, i que “El Siglo de Oro Español” està traduït 

del català en un 80% o més; i 2) que els catalans no siguem independents com a mínim des del 2014 i, en 

particular i sobretot, des del 27-O de l’any passat. 

 

Explicant-ho de manera una mica menys resumida, he aprés que és imprescindible (i, conseqüentment ja he 

començat a fer-ho en cada apartat, com demostren els corresponents enllaços a quaderns i a articles que hi 

poso): 

 

1) reprendre la continuïtat amb el Dret Català, les Constitucions Catalanes, les Formes de Govern Catala-

nes i la nostra autèntica Història (Història falsificada pels capitostos de Madrid amb plena complicitat dels 

subcapitostos de Barcelona); 

 

2) recuperar el Punt de Vista Català, ja que Madrid/Castilla/Estado-Español ens ha imposat el seu punt de 

vista, sobre tot des del 1714 i, en particular, des del 1977 amb una Generalitat de Catalunya que NO és una 

eina del poble català, SINÓ que és part constituent de l’“Estado-Español”. Per aquesta raó, per exemple: A) 

“el Presidente de la Generalitat de Catalunya es la máxima representación del Estado Español en territorio 

catalán”; B) l’únic que pot fer l’actual Govern de la Generalitat és prendre decisions secundàries sempre 

supeditades a “las competencias transferidas por el Gobierno central”; C) “los Mossos d’Esquadra forman 

parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español”; D)… 

 

3) en conseqüència, explicar arreu 

3.1) que “Som un país ocupat” atès que el Principat de Catalunya, Estat Europeu -per cert, el primer Cons-

titucional- independent fins el 10 de setembre de 1714, és ocupat des del dia següent; 

3.2) que patim “El genocidi contra la Nació Catalana” des de molt abans del 1714; 

3.3) que els catalans no hem de posar a votació si som una nació i si volem tornar a ser lliures, i, per tant, 

estar fent-nos votar (en un referèndum o exercint el Dret d’Autodeterminació) és fer-nos actuar contra la 

recuperació de la nostra llibertat; 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/07/vida-veritat-llibertat/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/09/presentacic3b3-iaq-r-180830.docx
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/conc3a8ixer-els-catalans-dabans-de-1714-2a-edicic3b3.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/conocer-los-catalanes-de-antes-de-1714-2edicic3b3n.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/07/per-conc3a8ixer-david-raventc3b3s-180715.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quadern-dret-catalc3a0-151220-77pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/quadern-dret-catalc3a0-151220-77pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/09/0-quin-c3a9s-el-punt-de-vista-catalc3a0-89p-180815.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-2-som-un-pac3ads-ocupat-71p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-3-el-genocidi-catalc3a0-107p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/06/180604-nosaltres-no-hem-de-votar-res-2p.pdf


3.4) que no és cert que els catalans estiguem dividits, sinó que els que estan dividits són “los ciudadanos 

estadoespañoles en territorio catalán”,  

3.5) que “los ciudadanos estadoespañoles en territorio catalán” que no són catalans, són ocupants de Cata-

lunya; 

3.6) que... 

 

4) convidar a actuar per, fent nostre els anteriors punts i explicant-los arreu, aconseguir que els inva-

sors/ocupants/lladres/genocides marxin del Principat de Catalunya; 

 

5) aleshores automàticament tornarem a aparèixer ens els mapamundis i a ser una NACIÓ-estat indepen-

dent, de nou el poble més lliure d’Europa, però aquest cop al servei de tots els pobles del món; 

 

i 6) acabar de comprendre el que és decisiu: 

6.1) que l’Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27-O del 2017 confirma la traïció perfectament 

coordinada de TOTS els 72 parlamentaris independentistes, de TOTS els membres del Govern i de TOTS 

els dirigents dels seus partits i de les entitats socials influents (ANC, Òmnium), amb plena complicitat de 

TOTS els mitjans de comunicació “independentistes” (i si algú em fa arribar alguna excepció, estaré molt 

content de fer-me’n ressò); 

6.2) que, per tant, el principal obstacle per recuperar la llibertat respecte de Madrid/Castilla/Estado-Español 

són els nostres actuals dirigents (no només polítics) autonomistes-reciclats-en-processistes, a causa que han 

fet seva la visió de l’ocupant i están al seu servei, sigui cobrant el seu salari de càrrecs públics de “los pre-

supuestos del Reino de España”, sigui cobrant com a infiltrats a través dels serveis secrets de Madrid; 

6.3) que els catalans que volem recuperar la llibertat i poder viure lliures fins a morir lliures, hem d’assumir 

nosaltres la responsabilitat d’assolir-la desplaçant els actuals dirigents (no només polítics). 

 

I aquí és on torna a aparèixer el segon ventall: En DAVID RAVENTÓS i el seu Directe-68!, “el partit polí-

tic sense polítics que declararà la independència”: http://directe68.cat/, que ja ha aconseguit trencar des de 

baix la dura censura processista en quatre presentacions públiques DIRECTES A LA INDEPENDÈNCIA 

aconseguides gràcies a veterans militants socials i nacionals, celebrades 

*** a VILAFRANCA DEL PENEDÈS el 17 d’octubre al VINSEUM: https://youtu.be/7-0k7V39l6g 

*** a SANT FELIU DE LLOBREGAT el 25 d’octubre a l’ATENEU SANTFELIUENC: 

https://youtu.be/Mt2uUj9NjcY 

*** a EL VENDRELL el 9 de novembre al CENTRE CÍVIC DE L’ESTACIÓ: 

https://youtu.be/NKyQ8Qokzx4 

*** i a GRANOLLERS el 29 d’octubre al CEMAV: https://www.youtube.com/watch?v=K5PEi0cE-

jRU&feature=player_embedded 

 

La propera presentació serà a Lleida el dijous 13 de desembre (on, per cert, la censura processista ha impe-

dit que es fes al lloc que ja estava acordat, la Sala d’Actes dels CASTELLERS DE LLEIDA, i finalment es 

realitzarà a la Sala Jaume Magre, c. Bisbe Torres, 2). 

 

En David Raventós proporciona una informació i unes anàlisis úniques i valuosíssimes en els seus ja 77 

programes d’una hora en català (també hi ha versions en anglès i en castellà) a l’escocesa Radio Hadrian. 

Les trobes posant “Radio Hadrian” a YouTube. Et recomano una gerra de til·la, i bolígraf i molt paper! 

 

Considero que actualment la tasca més important a fer per assolir la independència/llibertat de Cata-

lunya és ben senzilla: CONTRIBUIR A QUE TOT EL POBLE CATALÀ CONEIXI AQUESTS DOS 

VENTALLS, que són perfectament complementaris.  

 

En molt pocs mesos canviarà radicalment la situació i SEREM IMPARABLES!!! 

 

Barcelona, 1 de desembre del 2018 

 

Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA https://lagotacatalana.cat 
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PUNT DE VISTA CATALÀ – XXXIX 
 
 

VIDA – VERITAT – LLIBERTAT – IDENTITAT CATALANA - IV 
 

 

“Any Nou, Comprensió Renovada”:  

la comprensió Catalana ‘de sempre’,  

recuperada i actualitzada 
 

 

Què és en realitat l’actual  

“Generalitat de Catalunya”? 
 

 

Dedicat a Aureli, Kim, Yolanda, Agustí, Toni, Lluïsa Maria i a tots els catalans                

que aquest passat any 2018 han mort presos                                                                                 

(com presos han nascut i mort la darrera dotzena de generacions de catalans)                          

quan desitjaven morir lliures                                                                                                      

(com lliures van néixer i morir la trentena de generacions de catalans anteriors al 1714) 
 
 

Volia fer un paral·lelisme amb el tan conegut i aquests dies tan actual “Any Nou, Vida Nova” 

escrivint “Any Nou, Comprensió Nova”. Però el que ens cal no és una comprensió “nova” sinó 

recuperar la comprensió catalana, que no és precisament nova... encara que ens ho pugui semblar 

després de mes de tres segles de patir la imposició de la comprensió castellana de... ¡tot!  
 

Per contribuir a recuperar la que hauria de ser la nostra perspectiva, el novembre del 2017 vaig 

començar una sèrie d’articles sota el lema: “Punt de vista català”, que estan recollits en el Qua-

dern QUIN ÉS 'EL PUNT DE VISTA CATALÀ'-37articles-112p-181104. I vull subratllar un 

cop més la importància crucial que en la nostra història d’aleshores i d’ara té 1714, que marca un 

abans i un després que queda sintetitzat en que després de més de 8 segles d’aparèixer (a més, de 

manera creixent) en els mapamundis, de sobte en desapareixem. Per això considero encertat, 

il·lustratiu i molt didàctic explicar arreu que el que els catalans ara volem és, senzillament, tornar 

a aparèixer en els mapamundis. 
 
 

Avui vull començar a contestar una qüestió que m’ha anat emergint i que considero decisiva per 

capir el fons del què està passant actualment i canviar radicalment la situació: Què és en realitat 

l’actual Generalitat de Catalunya? La resposta forma part de la necessària re-avaluació, feta 

justament des del Punt de Vista Català, de la nostra Història, establint las fortaleses i també les 

febleses del independentisme i dels successius esforços del poble català per recuperar la llibertat. 
 

És un engany (COMPTE!: un engany al poble català, però també un engany a tots el altres po-

bles) fer creure que l’actual Generalitat de Catalunya és el govern que representa al poble català i 

que és el defensor dels nostres interessos de tot tipus. Aquest engany és reforçat cada dia per tots 

els components -però, com sempre, com més a munt, major responsabilitat en l’engany- de l’ac-

tual Generalitat de Catalunya quan parlen d’“autogovern”, i també amb totes les disputes secun-

dàries que estableixen entre Barcelona i Madrid... això sí, sempre amagant el que és essencial: 

que els catalans volem tornar a ser lliures i que, per assolir-ho, cal que marxin els invasors/ocu-

pants/genocides. I com que també ha de ser enganyat el poble no-català, és una mentida que, 

com totes les altres, repeteixen simètricament els capitostos de Madrid parlant també del “auto-

gobierno catalán”.  

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
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En realitat, l’actual Generalitat de Catalunya emergeix (intencionadament no dic pas que “es res-

taura” ni que “es restitueix” ni que “es reinstal·la” ni res de semblant) el 1977 com una part inte-

gralment constituent de l‘“Estado-Español”. Va ser el fruit de la gran operació posada en marxa 

probablement des del “contuberni de Munic” de 1962 per preservar la unitat de l’Estado-Español 

a la mort del dictador Franco. L’operació va portar a l’establiment d’un “Reino de España” amb 

una democràcia que bàsicament és el franquisme-sense-Franco reforçat deixant espai i donant 

prebendes a les diferents camarilles locals de les “Comunidades Autònomas”. A Catalunya, 

l’operació culmina els anys setanta amb “La traïció dels líders” catalans que tant bé va explicar 

detalladament Xirinacs en els seus tres volums (que sumen 923 pg. en la versió digital), i en par-

ticular aquesta traïció es decideix en el període de juliol del 1976 a juny del 1977, al que Xiri-

nacs dedica tot el segon volum, i es concreta en “la sub-operaciò Generalitat de Catalunya”. 

 

Cal comprendre quelcom molt dur: que la Generalitat de Catalunya emergida el 1977 no té cap lli-

gam ni res a veure amb la Generalitat de Catalunya destruïda el 1714, sinó que n’usurpa el seu 

nom, i per això vaig escriure que Torra no és el president 131è, sinó el 7è. L’actual “Generalitat de 

Catalunya” (des d’ara hi posaré cometes) no és en absolut l’autogovern del poble català. Descar-

tada la situació colonial (que no ens correspon EN ABSOLUT perquè no érem una terra nulius -

“terra de ningú”- descoberta i conquerida, sinó que érem -I SOM, ara ocupats!- el Principat de Ca-

talunya, un Estat Europeu -el primer Constitucional!- independent fins 1714, que és brutalment 

ocupat i anorreat pels exèrcits d’un altre Estat Europeu enemic), l’actual “Generalitat de Catalu-

nya” és una figura potser inèdita, i si algú sap d’antecessors o similars, que m’ho digui, si us plau, 

per veure’n similituds i diferències, i aprendre’n.  

 

Pels catalans, l’actual “Generalitat de Catalunya” és pitjor que una complexa ETT (Empresa de 

Treball Temporal) del poble català. De fet, es pot dir que tots els governs democràtics del món (i, 

en principi, dono per fet que encara més tots els governs etiquetats com no-democràtics) són 

l’ETT del seu respectiu poble. El que per ara em sembla nou és que la “Generalitat de Catalu-

nya” és l’ETT del poble català però... ¡al servei de Madrid/Castilla/Estado-Español!, és a dir, al 

servei de la potencia estrangera enemiga 

--- invasora i ocupant des del 1714, com explico en el Quadern SOM UN PAÍS OCUPAT DES 

DE 1714-30 texts-71p  

--- i genocida del poble català des de més de dos segles abans, com explico en el Quadern EL 

GENOCIDI CATALÀ-33 documents ordenats segons els articles de la Convenció contra el ge-

nocidi, adoptada per l’ONU el 1948-107pg 

 

Això fa que la “Generalitat de Catalunya” sigui una ETT “especial” atès que ha de complir una 

altra funció prèvia encara més important que “només” treure’ns cada any els millors rendiments 

econòmics possibles: ser els nostres carcellers catalans que ens mantenen engarjolats a casa nos-

tra mentre treballem pels enemics. D’aquesta manera es prolonga la nostra situació de vaca mu-

nyida per Madrid amb mans catalans que així obtenen els seus propis honors i privilegis derivats 

del seu poder sobre nosaltres, que no deixa de ser un poder encara que sigui un poder a Barce-

lona subaltern del poder a Madrid, i que per aquest deplorable treball i miserable funció cobren 

uns salaris bastants cops per sobre del Salari Mínim Interprofessional (fins i tot del SMI recent-

ment pujat a 900€), i també del sou mig català, que -sembla- l’any 2016 va ser de 1.722 euros.  

 

Per això la “Generalitat de Catalunya” necessita constantment falsificar, suavitzant-la i amagant-

la, la situació real del poble català i mantenir-nos enganyats.  

 

La suavitza quan, per exemple, la “Generalitat de Catalunya” disminueix fins i tot l’aspecte que 

considero menys important: el grau d’espoli econòmic que Catalunya (i tota la Nació Catalana) 

pateix cada any. Així, davant dels 8.000 milions d’euros anuals de dèficit fiscal que Madrid va 

acabar reconeixent, la “Generalitat de Catalunya” parla de 16.000 milions anuals, quan inevita-

blement la realitat ha de ser molt superior: 30.000 o 40.000 o més milions d’euros anuals. 
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https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/01/xirinacs-la_traicio_dels_liders-923pg.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/15/no-es-el-131e-sino-el-7e/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-2-som-un-pac3ads-ocupat-71p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-2-som-un-pac3ads-ocupat-71p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-3-el-genocidi-catalc3a0-107p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-3-el-genocidi-catalc3a0-107p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-3-el-genocidi-catalc3a0-107p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/07/carl-sagan-180715.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/07/carl-sagan-180715.pdf


I l’amaga quan, per exemple, la “Generalitat de Catalunya” silencia que també se’ns han apro-

piat de la nostra autèntica Història (conquestes, personatges, gestes, inventors, escriptors, pintors, 

arquitectes, científics, biblioteques,...), i silencia el més important: que cada dia se’ns espolia la 

nostra llibertat. Per això la “Generalitat de Catalunya” tapa tot el que pot la situació d’invasió, 

d’ocupació i de genocidi que, executat de manera constant, planificada i variada, patim els cata-

lans des d’abans del 1714. I la tapa perquè justament el sentiment d’aquesta situació d’estar sot-

mesos “pels castellans i assimilats” és l’explicació que, des del 2009, els catalans (que, per cert, 

NO estem dividits) ens haguem aixecat un altre cop i estiguem mobilitzant-nos any rere any, ma-

nifestació rere manifestació, votació innecessària rere votació tramposa, concert rere concert. 

 

I els dirigents de la “Generalitat de Catalunya” (i els dirigents dels partits, “associacions civils” i 

de tot el que es mou al seu entorn) actuen amb plena intencionalitat per amagar-ho a fi d’evitar 

que el sentiment que tenim els catalans de voler acabar amb la nostra secular penosa situació, es 

faci conscient i passi a la voluntat i a l’acció, pas que ens faria invencibles. 

 

I això quan justament el que està passant aquests darrers deu anys, permetria explicar cada dia, 

dotzenes de vegades i amb exemples senzills i clars, que ara sota “la Constitución Española de 

1978”, els catalans estem tan sotmesos a Madrid/Castilla/Estado-Español com ho portem estant 

des del 1714, això sí, passant per diferents etapes d’adaptació al canvi de condicions. I aquestes 

explicacions farien veure a tothom -d’aquí, d’allà i d’arreu- que el que volem és una cosa molt 

senzilla però molt important, vital: RECUPERAR LA LLIBERTAT. I això crearia arreu -a dins, 

a fora i més en fora- una enorme onada de simpatia i de recolzament... i així, a més de “eixam-

plar la nostra base” realment i efectiva, ¡reduiríem la seva base! 

 

El simple fet que CAP (excepcions, si us plau!!!) dels dirigents, partits o organismes processistes 

en CAP àmbit de l’actual societat catalana oficial, tingui “RECUPERAR LA LLIBERTAT DEL 

POBLE CATALÀ” no ja com l’eix principal (que és el que considero hauria de ser) sinó com un 

eix entre altres, indica -sense descartar altres situacions més minoritàries i fosques que ja s’acla-

riran quan tornem a ser lliures- que han fet seu el “Punto de Vista Castellano”, i que veuen el que 

passa amb la visió de l’ocupant i, a més, que hi viuen satisfactòriament, cobrant sucoses nòmines 

incloses en “los Presupuestos Generales del Estado Español”.  

 

RESUMINT: la imatge que (encara) predomina entre els catalans (i molt més entre els no-cata-

lans), és que a un costat hi ha Madrid/Castilla/Estado-Español i a l’altre costat, en front i enfron-

tats, hi ha el Poble Català amb la seva “Generalitat de Catalunya”. La realitat és totalment dife-

rent, i és qüestió de sobrevivència primer i de victòria a continuació, que els catalans ho enten-

guem i que ho donem a entendre el més ràpid i àmpliament possible a tots els no-catalans: a un 

costat hi ha Madrid/Castilla/Estado-Español i la “Generalitat de Catalunya” (que, insisteixo, és 

una part constituent de, i plenament integrada a, l’Estado-Español), i a l’altre costat -en front, en-

frontat i traït- hi ha el Poble Català.  

 

COROL·LARI: els que submanen a Barcelona (ATENCIÓ: als dos costats de la Plaça de Sant 

Jaume!) estan supeditats als que manen a Madrid. En particular: els dirigents de la “Generalitat 

de Catalunya”, per unes raons o altres que ja s’esbrinaran quan calgui, veuen amb el “Punto de 

Vista Castellano” i, en conseqüència, actuen amb els seus objectius. I un objectiu decisiu des del 

2009 és impedir la independència de Catalunya i evitar que els catalans assolim el nostre desig 

(per ara, malauradament, encara subconscient) de recuperar la llibertat. S’hi dediquen a fons. Per 

explicar-ho amb més detall, la propera LA GOTA CATALANA serà: Què és en realitat “el 

procés”? I reprenent els sis noms als qui dedico aquest text, responsabilitzo a aquests dirigents 

traïdors que des del 2014 hagin mort presos uns 200.000 catalans que desitjaven morir lliures. 

 

Ens toca als que vulguem ser lliures en una CATALUNYA DE NOU LLIURE, canviar radical-

ment aquesta situació. 
 

Barcelona, 3 de gener del 2019 (lleugerament retocat el 4)  Lluís Botinas 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/01/15/estem-dividits-els-catalans/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/01/15/estem-dividits-els-catalans/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/07/180715-centrem-nos-en-recuperar-la-llibertat-3p.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/06/04/som-un-estat-ocupat-i-volem-recuperar-la-llibertat/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/06/04/som-un-estat-ocupat-i-volem-recuperar-la-llibertat/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/04/29/dl-1-canviar-independencia-per-recuperar-la-llibertat/
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El pitjor fruit de Vox  
 

són les mobilitzacions anti-Vox 
 

 

Ja els anys 30 del segle passat, els anarquistes, comunistes, socialistes,..., més lúcids van enten-

dre (generalment enfrontats als dirigents dels seus partits i de les respectives Internacionals) que 

la pitjor conseqüència del feixisme és l’antifeixisme. Per què? Doncs perquè tornar-se antifei-

xista implica deixar de ser el que s’era, i deixar d’actuar pel que s’actuava -per l’anarquia, pel 

comunisme, pel socialisme, per...- abans de ser arrossegat a la tramposa i esterilitzadora polaritat 

feixisme-antifeixisme. Els anarquistes, comunistes, socialistes,... transformats en antifeixistes, 

aleshores en realitat passen involuntàriament a reforçar el feixisme.  

 

Paral·lelament, considero que ara la pitjor conseqüència de l’aparició de VOX en els carrers de 

Barcelona/Catalunya és que hi ha gent -qui?- que organitza mobilitzacions anti-Vox a les que es 

veuen arrossegats molts activistes de base de bona voluntat... i, amb moltíssima raó, emprenyats 

amb el que està passant. 

 

A casa nostra en els darrers temps, m’interessa assenyalar en particular dues “coses” que deixa 

de ser una persona quan es converteix en anti-Vox: que o bé deixa de ser independentista, o que 

bé deixa de ser processista. I convé que vagi quedant cada cop més clar que aquestes són dues 

orientacions contradictòries, ja que el procés és conscientment construït el 2010 contra el movi-

ment del poble català cap a la independència iniciat un altre cop el 2009. És decisiu anar ente-

nent i explicant això... i reaccionant: abandonar el procés qui encara hi és, per passar a actuar re-

alment per la independència/llibertat de Catalunya.  

 

M’ha fet recordar aquella important lliçó que vaig aprendre contra la corrent durant les meves 

successives militàncies al·legal, il·legal, clandestina i a l’exili dels anys 60 i 70 (lliçó consoli-

dada en els activismes posteriors), la següent clarivident descripció (que he retocat perquè ell no 

puntua i altres urgències) d’En David Raventós al seu FaceBook https://www.facebook.com/da-

vid.raventos.9  

 

 

David Raventos 

2 h ·  

Paradeta de Vox a Gran de Sant Andreu / 11 de Setembre. 

  Un veí em ve a buscar avisant que hi ha tensió, i hi trec el nas. 

  A la parada, un grapat dels seus. Diversos periodistes i càmeres, incloent Edorta 

Moreno d’e-noticies. 5 furgonetes dels Mossos acordonant la parada. Un grapat d’urbans. 

Uns 200 “antifeixistes” cantant contra Vox i els Mossos. Alguns moments de tensió amb els 

Mossos. 

  Es a dir, propaganda gratis a nivell estatal per televisió per una acció que no ha-

guessin parlat amb més de 20 persones en tot el matí!!! 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/07/vida-veritat-llibertat/
https://www.facebook.com/david.raventos.9?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCcl54HVJMXXXN9E8uoweTUEUCWxusXvJZ1SHFzvBT7_BwJIc_3moJzCP0Aum0UYthPoZ0q3sGyd8ru
https://www.facebook.com/david.raventos.9?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCcl54HVJMXXXN9E8uoweTUEUCWxusXvJZ1SHFzvBT7_BwJIc_3moJzCP0Aum0UYthPoZ0q3sGyd8ru
https://www.facebook.com/david.raventos.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAJEeqSCCWyIqzw7UNKu1Uh1dZqRSEm4f_rMdVxzge8uU9OXl8exHCrekFsnL8PYnKwNjs2oi0p2gHM&hc_ref=ARTm6TF7Y3yRQHoSykJdpCE0X7fsYEqRsGlyr3SZmjw1e5wQKLBHPEiFTRZyA8UD72Y&fref=nf
https://www.facebook.com/david.raventos.9/posts/2121269111273340
https://www.facebook.com/david.raventos.9?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCcl54HVJMXXXN9E8uoweTUEUCWxusXvJZ1SHFzvBT7_BwJIc_3moJzCP0Aum0UYthPoZ0q3sGyd8ru


  De debò que ens hem de creure que només són idiotes els que organitzen aquestes 

performances, o tallen carreteres, o fan vagues a favor del que convé a Espanya? 

 

Què, molt probablement, hagués passat sense la presència dels “combatents anti-Vox”? Hagués 

arribat “el grapat” de -suposem- membres de Vox, haguessin muntat la parada en mig de la curi-

ositat dels veïns presents que es preguntarien: “I aquests foresters, ¿què foten per aquí?”, fins a 

veure el nom de Vox. La curiositat s’hagués aleshores traduït com a mínim en indiferència, i en 

molts casos en rebuig expressat en una ganyota de menyspreu, o en algun xiulet, o en alguna pa-

raulota. I, davant dels ulls dels santandreuencs presents, no crec que ni 20 persones s’haguessin 

apropat a parlar o a recollir un full de Vox... perquè ni els eventuals pocs veïns simpatitzants de 

Vox s’haguessin atrevit a acostar-se a la parada en públic i amb públic. 

 

Total: no hagués passat res que els sistemes de gravació que probablement portava l’escamot de 

Vox, ni que els “Diversos periodistes i càmeres, incloent Edorta Moreno d’e-noticies” convocats, 

haguessin pogut gravar i enorgullir-se de fer circular. No hagués passat absolutament res a re-

transmetre enlloc de Catalunya... ni arreu de l’“Estado-Español”.  

 

Qui ha organitzar aquest show programat amb “Uns 200 ‘antifeixistes’ cantant contra Vox i els 

Mossos”, suposo que la majoria activistes benintencionats actuant com a involuntaris actors ex-

tres gratuïts? 

 

Són FAQs, TV3 i demès mitjans processistes, grans i petits, els que han fet i estan fent propa-

ganda massiva a Vox, i també alguns “ciudadanos españoles catalanes” que viuen o freqüenten 

Madrid (Buenafuente, Dani Mateo, Rufián,...) els qui, amb els seus actes i tuïts provocatius (però 

que mai diuen el que és cabdal: que els catalans estem ocupats, i que els no-catalans són, directa-

ment o indirecta, ocupants de Catalunya), generen desenes de milers de votants de Vox.  

 

No serà amb parades en els carrers i places de Catalunya que Vox guanyarà simpatitzants... si els 

catalans (bé per família, bé per elecció voluntària) no caiem en el parany anti-Vox, i no ens apar-

tem del nostre camí a la independència/llibertat ara i aquí. 

 

Concentrem-nos en RECUPERAR AVIAT LA LLIBERTAT DE CATALUNYA, i, encara que 

costi, atrevim-nos a reconèixer que no és Madrid sinó Barcelona qui ha impedit la independència 

de Catalunya com a mínim el 9-N del 2014, el 27-S del 2015, i els 10-O  i 27-O del 2017.  

 

I si voleu expressar el vostre lògic rebuig a una parada de Vox (o del PP o de Ciudadanos o 

de...), dediqueu vuit segons a dir-los amb la major tranquil·litat possible: “Vosaltres NO sou ca-

talans. Vosaltres sou ocupants de Catalunya. Marxeu de la nostra mil·lenària terra. Bon vent i 

barca nova!”.  

 

Després, alleugerits, us gireu i continueu el vostre camí per conquerir la llibertat... que hem tas-

tat... i que ARA LA VOLEM TOTA! 

 

Barcelona, 27 de gener del 2019 

 

Lluís Botinas 

impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA arra-

bassada el 1714, i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GENOCIDI CA-

TALÀ que patim des d'abans de 1714, que marca un abans i un després 

 

 

 

 

 

https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=5de0176f42&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=27b843c1cd&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=acc21b9c22&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=acc21b9c22&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=af83a409c9&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=3b57cdccd4&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=3b57cdccd4&e=c09d46b56d
https://lagotacatalana.us15.list-manage.com/track/click?u=719d076246e8ef9e4d4ab8406&id=58ec1a2fff&e=c09d46b56d
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“Si m’enganyes una vegada,  

la culpa és teva;  

si m’enganyes dues vegades,  

la culpa és meva”.  

(Proverbi àrab) 

 

Adaptació catalano-processista: 

“Si m’enganyes quatre o més vegades,  

¡la culpa és de Madrid!” 

 

 

“Pots deixar d’emprar la paraula ‘traïdors’?” 
 

Per què ho hauria de fer? M’han arribat dues “explicacions”: 

 

“Es que et desqualifica, per raó que tinguis” 
 

“Es que espanta, per raó que tinguis” 
 

Ara que, després de gairebé set anys, he entès pas a pas que TOTS els dirigents del procés són 

traïdors, amb el molt que m’ha costat i que m’ha dolgut entendre-ho, i amb el moltíssim que sig-

nifica i que implica per qui realment vulgui la independència/llibertat de Catalunya (com jo la 

vull; per cert, la vols tu també?), no, no puc deixar d’utilitzar la paraula “traïdors” per definir als 

encara dirigents nostres. 

 

Es més, considero que ARA I AQUÍ la qüestió cabdal per aconseguir que els catalans (es sigui 

català bé per família, bé per elecció voluntària) puguem recuperar molt aviat la llibertat, és preci-

sament comprendre el fet que TOTS-TOTS-TOTS els “nostres” dirigents que-es-diuen-indepen-

dentistes-però-que-en-realitat-són-autonomistes-estadoespañolistas-reciclats-en-processistes-

anti-independència són traïdors al poble català. 

 

Això és conseqüència lògica de que “el procés” es posa en marxa el 2010 precisament amb 

l’únic objectiu de controlar i dirigir al fracàs el nou alçament del poble català cap a la indepen-

dència/llibertat que irromp el 2009; en un proper article ho explicaré amb detall. Considero que 

la traïció és L’ÚNICA EXPLICACIÓ POSSIBLE I CERTA al fet lamentable que els catalans no 

siguem independents de Madrid/Castilla/Estado-Español com a mínim des del 9-N del 2014. 

Aleshores, En Mas, i darrera seu TOTS els altres dirigents, van convertir el que havia de ser “el 

Referèndum d’Independència” (te’n recordes? Justícia còsmica: exactament 300 anys després de 

perdre la llibertat, la recuperaríem!) en una consulta popular sense cap valor jurídic. I ho van fer 

intencionadament, i per això es van inventar substituir la pregunta única senzilla i clara amb res-

posta SÍ-NO que exigeix tot referèndum, per una pregunta doble amb resposta triple que, per de-

finició, NO pot tenir CAP referèndum que vulgui tenir valor jurídic. 

 

La gran avantatge pels que volem ARA I AQUÍ la independència/llibertat de Catalunya (com jo 

la vull; per cert, de nou, la vols tu?) i actuem tot el que podem per assolir-la, és que, d’una 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/07/vida-veritat-llibertat/


manera encara bastant intuïtiva i confusa, la sospita (però en alguns fins i tot la convicció) que 

hem estat traïts pels nostres dirigents ja està dins del cor de moltíssims catalans després de les 

intenses, emocionants i massives experiències viscudes col·lectivament des del 2009. A més, du-

rant aquestes enormes mobilitzacions, i cadascú en algun moment d’alguna d’elles, per primera 

vegada a la nostra vida (gairebé) tots els catalans hem viscut un tast de llibertat… I ARA LA 

VOLEM TOTA! 

 

El que cal per a que en poques setmanes la situació canviï radicalment a favor de la independèn-

cia/llibertat de Catalunya (per cert, un altre cop, la vols tu?), és justament aconseguir trencar la 

censura democràtico-processista i poder explicar arreu i a tothom (per cert, també als no-cata-

lans, atès que ells estan tan enganyats pels seus dirigents no-catalans com els catalans estem en-

ganyats per els “nostres” dirigents catalans, i ambdues camarilles col·laborant estretament) la tra-

ïció de TOTS-TOTS-TOTS els actuals dirigents catalans, i explicar-ho d’una manera decidida, 

ferma, directa, contundent, diàfana, parlant “clar i català”, …, per part dels que ja ho hem entès. 

(Al final, poso un exemple d’això). I ho tenim clar racionalment però també vitalment, doncs 

hem arribat a aquesta conclusió de manera dura i lenta, i passant per diversos dols; però, per això 

mateix, la conclusió de que TOTS-TOTS-TOTS SÓN TRAÏDORS és molt argumentada… i 

també molt viscuda! 

 

Desqualificat jo? Qui queda desqualificat és tothom qui ara critica els dirigents del procés sense 

arribar a treure’n la conclusió (potser per incomprensió) que són traïdors, o sense atrevir-se (pot-

ser perquè espanta –Que espanta? I tant que espanta!- el que això implica) a afirmar-ho ober-

tament. O potser -i això és el més greu- perquè els que fan crítiques fins i tot molt dures i contun-

dents als dirigents processistes, en realitat continuen sent processistes que el que busquen inten-

cionadament és impedir que qui veu, escolta o llegeix les seves crítiques arribi a treure la conclu-

sió cabdal: que TOTS SÓN TRAÏDORS. Per aquesta raó en els darrers mesos han proliferat pro-

cessistes que s’han tornat molt-molt-molt-però-que-molt crítics amb el procés i amb uns diri-

gents, o amb uns altres, o fins i tots amb tots els dirigents del procés, però que “casualment” no 

arriben al que és decisiu: que TOTS ELS ACTUALS DIRIGENTS, SENSE CAP EXCEPCIÓ, 

SÓN TRAÏDORS AL POBLE CATALÀ. No serà que aquests “crítics” en realitat són traïdors 

petits que tenen per tasca protegir als traïdors grans? 

 

Però resulta que està demostrat i confirmat que TOTS-TOTS-TOTS són traïdors. 

 

Ho demostra la seva actuació (successivament; com a mínim: el 9-N del 2014; el 27-S del 2015; 

el 10-O i el 27-O del 2017, i des del 21-D del 2017 fins avui) incomplint tant les seves promeses 

electorals com les seves freqüents afirmacions anunciant la (successivament) propera consecució 

de la independència simplement exercint (també successivament) “El vot de la teva vida”, vot 

que després cada vegada han “oblidat” i pervertit, és a dir, vot que han traït. 

 

I ho confirma l’acta de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27 d’octubre del 2017, la Mesa 

on es va preparar la Sessió Plenària del Parlament en que ens van fer creure al poble català (i 

també a tots els pobles no-catalans ja que, si no, l’engany no funcionaria) que proclamaven la in-

dependència de Catalunya en forma de República Catalana. Per cert, 15 mesos després d’esceni-

ficar aquesta traïció de manera absolutament unitària i perfectament planificada, continuen ani-

mant als catalans i en particular als seus seguidors a “fer”, a “fer efectiva”, a “implementar”, a 

“enfortir”, a “activar”, a “publicar en el DOGC”… “la República”, amb la finalitat de continuar 

tenint enganyats als catalans… i també als no-catalans. I, a més, encara cap d’ells ha confessat la 

seva traïció, fet que, quan es produeixi, serà tingut com un atenuant en el moment de jutjar-los el 

poble català ja de nou lliure. 

 

L’única cosa que queda per aclarir en cada cas i per cada un dels actuals dirigents catalans, 

TOTS ells traïdors, és 
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1.- si es tracta d’un agent català que treballa al servei de Madrid des de que fa lustres -per exem-

ple, des dels seus estudis universitaris, en especial a la Facultat de Dret, i/o des del seu activisme 

a la FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya) els anys vuitanta- fou fitxat pels ser-

veis secrets del “Reino de España” (com, per cert, tenen obligació de fer ja que aquest és el seu 

treball). En aquest cas, a més de cobrar legalment (amb legalitat estadoespañola, és clar) els seus 

salaris oficials de “los Presupuestos Generales del Estado Español”, rebran secretament sobres 

especials o tindran “plans de vida” també especials o… el que sigui que hagin acordat, 

2.- o si “simplement” és que aquest dirigent determinat ha fet pròpia la visió d’ells, dels caste-

llano-estadoespañoles (cal tenir present que així com “la marca de l’esclau és parlar la llengua de 

l’amo”, la marca del ocupat és fer seva la visió de l’ocupant… sobre tot si cobra anys i panys 

d’aquest ocupant), 

3.- o si el motiu de la complicitat és voler continuar rebent un bon sou assegut a una poltrona del 

règim franco-democràtico-autonomista-processista-amb-Generalitat-de-Catalunya-anticatalana-

inclosa establert als anys 70 gràcies justament a LA TRAÏCIÓ DE TOTS ELS LÍDERS CATA-

LANS D’ALESHORES (com tant bé va demostrar Xirinacs en el seu llibre “La traïció dels lí-

ders”: els tres volums: 923 pàg., i aquí trobes 12 pàgines amb les conclusions dels tres volums), 

4.- o si actua i calla amenaçat (pels seus “companys d’escó”, o pels seus caps de partit, o per ter-

cers misteriosos que poden posar en perill a la família, etc.), 

5.- o si ja li va bé no assabentar-se de res però “anar fent carrera política… o jurídica… o acadè-

mica…  o en qualsevol altre àmbit”, i, és clar!, cobrar cada final de mes, 

6.- o altres condicionants que puguin existir. 

 

Tot això haurem d’esbrinar-ho quan, un cop declarada la independència/llibertat de Catalunya, el 

poble català portarem a judici als traïdors que ara estan protegits 

—uns, a les presons que, irònicament, depenen de la Conselleria de Justícia de la “Generalitat de 

Catalunya”, cosa que és un bon exemple del autoproclamat “autogovern de Catalunya” quan no-

més és un apèndix de Madrid, 

—i altres al que en diuen “exili”, quan en realitat van fugir… però no de Madrid sinó del poble 

català davant de la important quantitat de catalans emprenyats/confosos/deprimits, 

i així ambdós grups de traïdors queden convertits en “herois independentistes” davant dels en-

cara processistes enganyats. 

 

I aquest és un punt decisiu. De fet, és la qüestió central sobre la que pivota tota la situació polí-

tico/social/vital a Catalunya des de fa més d’un any. Per això vull dedicar un proper text a analit-

zar-lo concretament. Si algú vol avançar-me aportacions argumentades, benvingudes siguin! 

 

Però ja anticipo una valoració que porta a una hipòtesi amb pregunta: 

 

Valoració: Molts que es consideren independentistes però que encara són processistes de bona 

fe, diuen: “Però si, pobres!, fa més d’un any que estan a la presó, tancats i allunyats de la seva 

família! A més, tot aquest patiment és a causa de que han fet el que nosaltres volíem. Jo no em 

puc ni imaginar que actuïn en contra nostra perquè en realitat ho estan fent a favor de Madrid. És 

impossible!”. 

 

Hipòtesi: Convido a obrir-se un moment a la possibilitat de que efectivament “tant els que són a 

la presó com els que estan a l’exili en realitat actuen per l’Estado-Español”. Aquesta obertura 

deuria ser bastant fàcil, sobre tot per qui, quan em fa arribar el seu desig que jo no utilitzi la pa-

raula “traïdors”, afegeix “per raó que tinguis”. 

 

Pregunta: En aquest supòsit, ¿quina hauria de ser l’actuació de Madrid respecte d’ells de ma-

nera que el poble català no se n’assabenti de la veritat i, com a conseqüència, pugui seguir sent 

traït per ells? Em sembla clar que CAP-CAP-CAP autoritat de Madrid/Castilla/Estado-Español 

no pot fer ni un sol gest que doni a entendre al poble català que els seus dirigents catalans actuen 

al servei de Madrid. I oi que més aviat ha de fer declaracions permanents en contra, acusant-los a 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/01/xirinacs-la_traicio_dels_liders-923pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/01/xirinacs-la_traicio_dels_liders-923pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/xirinacs-conclusions-3-vol-la-trac3afcic3b3-dels-lc3adders-12p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2019/01/dibuix-presos-i-autogovern.docx
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2019/01/dibuix-presos-i-autogovern.docx


cada moment justament del que ja han demostrat com a mínim quatre cops que no són, d’inde-

pendentistes, i amenaçant-los amb represàlies? I em sembla clar que l’“Estado-Español” ha de 

perseguir als principals dirigents a fi de que hi hagi catalans que, convertits els traïdors en herois 

al ser engarjolats o al fugir -del poble català, repeteixo-, els hi donin suport i així puguin conti-

nuar actuant a favor de Madrid i, lògicament, en contra nostre. És imaginable que “S. M. Felipe-

VI-del-Reino-de-España” o alguna “alta autoridad estadoespañola” faci una solemne declaració 

per totes les cadenes de televisió i mitjans de comunicació dient quelcom de l’estil “Agrade-

cemos a Puigdemont-Junqueras-Forcadell-Gabriel-Sánchez-Cuixart-etc. los servicios prestados a 

España, en particular en los últimos años impidiendo repetidas veces la independencia de Cata-

luña, y contribuyendo así decisivamente a preservar la unidad de la Patria”? No, és clar que la 

camarilla de Madrid no farà això sinó, ans el contrari, escenificarà que els ataca, que els perse-

gueix, que els reprimeix, que els engarjola, que fa campanya internacional en contra seva, etc. Si 

això és el que passaria si hipotèticament els dirigents catalans processistes fossin traïdors, i si 

això és el que passa a la realitat, aleshores el que està realment passant confirma que TOTS els 

dirigents catalans processistes verdaderament són traïdors. 

  

 

Per acabar avui, dues “coses”: 

—considero que l’Acta de la Mesa que he citat és una molt bona prova de la traïció de TOTS els 

dirigents catalans. Però la prova que serà definitiva serà la confessió pública del primer dirigent 

traïdor que reconegui la seva traïció. I la pressió dels catalans per la nostra independència/lliber-

tat és decisiva per aconseguir que algun traïdor sigui el primer en decidir-se a confessar… i ales-

hores segur que no serà l’únic! I aquest és un argument més de que han de ser TOTS: si no són 

traïdors TOTS, aleshores la traïció no pot funcionar. 

—a les moltes persones de bona fe que reaccionen amb exclamacions del tipus “És impossible 

que siguin tots!” o bé “No pot ser que el cent per cent siguin traïdors!”, dues peticions: 1) que el 

més ràpidament possible em comuniquin la o les excepcions, si us plau!; i 2) ja que qui ho faci -

per fi!- confia en la o les excepcions que em digui, que miri d’establir-hi contacte per tal de po-

der entrevistar-nos personalment off the record els tres… o més (tant de bo!). 

  

 

Bé, fins aquí per ara. La situació és molt delicada però també molt prometedora. És l’hora de 

que surin/surem els líders naturals del poble català, i agafin/agafem el relleu dels líders actuals, 

que han de ser exclosos 

—per fallits, per incompetents, per “simbòlics” i/o per covards, motius tots ells greus ja recone-

guts per alguns dels propis dirigents, 

—o per el que cada cop em sembla més clar: per traïdors, via qualsevol de les 6 possibilitats o 

camins que abans he assenyalat. 

 

I l’experiència més clara fins ara i que anunciava al començament, la vaig viure abans de Festes 

a la parada de metro “Lesseps”: vaig cap a l’ascensor per sortir, i uns metres davant meu camina 

una senyora; m’afanyo per entrar i es tanquen les portes darrera meu. Quan la dona es gira, veig 

que és aproximadament de la meva edat i que porta el llaç groc. Trec de la butxaca esquerra del 

pantaló tres fulls doblement plegats que hi porto permanentment per donar als llaç-groguistes i 

que ordeno així (ho recomano!): 

***1) full color or amb 1.- Tres frases que demostren que els catalans vam ser el poble més lliure 

d’Europa fins 1714, i amb 2.- El camí que els catalans hauríem d’haver seguit i que ara hem 

d’agafar: les nostres Constitucions de 1714 

***2) full color blanc amb 3.- Acta de la Mesa del Parlament i la votació secreta del 27-O del 

2017, i amb 4.- (dibuix) Dirigents catalans presos a presons catalanes per ordre de Madrid de-

mostra què és en realitat l”autogovern” 

***3) full color groc amb 5.- Conèixer els catalans d’abans de 1714-portada, i amb 6.- Conèixer 

els catalans d‘abans de 1714-53 apartats 
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*** i a més hi fico al mig el flyer de presentació del partit Directe-68: 7.- Directe-68, el Partit 

d’En David Raventós 

i li dic: 

“Ja que veig que porteu (((content, als meus 74 anys estic aprenent a parlar de Vós atès que el 

‘Vostè’ és una castellanada))) el llaç groc, espero Us interessin aquests fulls”. 

Em pregunta: 

“De què es tracta?”. 

Contesto: 

“He escrit un llibret sobre com érem els catalans d’abans de 1714, i que el que ara volem és tor-

nar a ser lliures”. 

Exclama: 

“Sí, pobres, tancats a la presó!”. 

Dic: 

“No, no. Jo em refereixo a que tots nosaltres, el poble català, volem ser lliures. Aquests són traï-

dors, i a la presó estan protegits. Si estiguessin al carrer, els estaríem exigint-los explicacions pel 

que han fet”. 

Em mira, baixa la veu (((fet que considero és ben significatiu de segles de molta repressió caste-

llano-estadoespañola que tenim interioritzada))) i em diu: 

“Sí, sí, té raó: són traïdors!”. 

L’ascensor arriba a dalt, s’obren les portes, la deixo sortir davant meu i quan se’n va, es gira per 

dir-me: 

“M’ho llegiré, eh!, m’ho llegiré!”. 

Jo anava amb pressa en direcció contrària. 

Ens retrobarem? M’agradaria molt! 

  

Probablement, aquesta senyora no havia mai verbalitzat “Són traïdors!”, però ho sentia des de fa 

temps i li va ser fàcil reaccionar i verbalitzar-ho a l’instant al trobar-se amb algú que ho afirmava 

obertament. 

 

I poder dir-ho davant de 100 catalans (per tant, quedi clar, descartats els no-catalans que habiten 

en territori català però que són les tropes civils d’ocupació de Catalunya) de cadascun dels cinc 

grups que considero hi ha a l’actualitat en el poble català, serviria per establir uns primers… per-

centatges. M’atreveixo a hipotetitzar que (aproximadament) un 80% dels emprenyats, un 50 % 

dels confusos, un 30 % dels deprimits o desanimats, un 40 % dels encara processistes i un 25% 

dels “cap-a-on-bufa-el-vent?”, reaccionarien de manera semblant. I la recuperació de la lliber-

tat de Catalunya estaria molt propera! 

 

Com deia al començament, tot depèn d’aconseguir trencar la censura democràtico-processista 

que (gairebé) impedeix que circuli res que contribueixi a redreçar la situació. 

 

Propostes? Suggeriments? Ponts? Contactes? 

 

Moltíssimes gràcies! 

 

Barcelona, 4 de febrer del 2019 

 

Lluís Botinas 

Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA arra-

bassada el 1714, i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GENOCIDI CA-

TALÀ que patim des d’abans de 1714, que marca un abans i un després 
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PUNT DE VISTA CATALÀ – XLII 
 
 

VIDA – VERITAT – LLIBERTAT – IDENTITAT CATALANA – VII 

 
“JUICIO” - 1 

 

Som el Principat de Catalunya ocupat des de 1714 

 
Preparem-nos per convertir un judici que pretén  

 

*protegir els dirigents catalans traïdors fent-los herois 

*i exhibir la força del “poder judicial del Estado-Español”,  
 

en un estri per la independència/llibertat del poble català 
 

 

ANTECEDENT: la no-vaga-de-fam-per-la-dependència-al-Tribunal-Constitucional dels 

traïdors Sánchez-Turull-Rull-Forn prenent sals minerals, glucosa, cafè i sucre (com a mí-

nim, segons va explicar Jordi Turull a RAC1 el passat 5 de desembre), es va tornar en contra 

del processisme, i finalment la van haver d’acabar gairebé d’amagatotis. Com? Fent-li els 

independentistes mirall amb la vaga indefinida de fam per la independència d’En David Ra-

ventós començada el 3 de maig del 2016. I entre altres aspectes molt significatius, hi va con-

tribuir-hi fer circular que els quatre mencionats actors havien contribuït des de les seves res-

pectives posicions de poder dins de Catalunya a que l’autèntica vaga indefinida de fam d’En 

David Raventós fos censurada des del dia següent, truncada als 16 dies i represaliada amb la 

reclusió forçosa del vaguista en un psiquiàtric durant dos mesos i dos dies, del que va sortit 

zombi i havent d’anar regularment al psiquiatre per a ser controlat i així verificar que es me-

dicava prenent-se dos psicofàrmacs prescrits de per vida. D’això se’n diu intent democrà-

tic-processista de destrucció psíquica d’un opositor polític per ser català independentista. 

  

L’anomenat “Judici al procés” està concebut per A) protegir als traïdors convertint-los en 

herois i que així puguin continuar traint als catalans (p. ex., portant-nos cap a la trampa mor-

tal “referèndum pactat i vinculant, obtingut gràcies a la mediació internacional, per tal 

d’exercir el Dret d’Autodeterminació”); B) atemorir encara més al poble català; C) reforçar 

l’“Estado-Español” (encara que sigui convertint-lo en “la III República Española”); D)… 

 

Ara és hora que els que volem la independència/llibertat de Catalunya actuem de manera 

adequada per tal d’aconseguir que aquest “Judici per a la història” com el designen els prin-

cipals mitjans de comunicació processistes, es torni en contra tant de Madrid/Castilla/Es-

tado-Español com de l’actual establishment autonomista/processista anti-català (no només 

polític). I quina és la manera adequada d’actuar per assolir aquests objectius? Senzillament, 

dient la veritat. Però aleshores hem d’aconseguir que aquesta veritat circuli trencant la cen-

sura imperant. La censura dels ocupants és lògica. I la censura dels processistes… també, i 

fins i tot ha de ser més intensa un cop s’ha entès que el procés és contra la independència. 

 

Preciso que parlo de veritat des del Punt de Vista Català, que cal recuperar ja que ha estat 

gairebé extirpat imposant-nos de totes les maneres possibles -sobre tot, després de la mort 
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de Franco, amb la imprescindible actuació anticatalana de la Generalitat de Catalunya emer-

gida el 1977– “el Punto de Vista Castellano”. I “el Punto de Vista Castellano” veu la realitat 

de manera diferent … i la valora de forma distinta… sempre anti-catalana. 

 

Busco un exemple per aplicar-ho a l’actualitat, i finalment trobo aquest: 

 

Considero que és cert que, a conseqüència de la traïció anglesa que porta al Tractat 

d’Utrecht del 1713, i d’haver hagut finalment de capitular a la Guerra dels Catalans contra 

el “Royaume de France” i el “Reino de Castilla”de 1713-1714, el Principat de Catalunya va 

ser envaït i ocupat -gràcies els exèrcits francesos- pel “Reino de Castilla”. I des de l’onze de 

setembre de 1714 el Principat de Catalunya està sotmès al que es va anar convertint en 

l’“Estado-Español”, existent fins ara passant per diferents formes de dominació -monar-

quies, dictadures, “dictablandas”, “repúblicas españolas”- fins arribar a l’actual “Reino de 

España”. Per això a partir de 1714 el Principat de Catalunya va desaparèixer dels mapamun-

dis. 

 

Però des del Punt de Vista Català -i malgrat que cap dirigent català actual no ho digui-, nos-

altres continuem sent el Principat de Catalunya, tenim vigents les nostres seculars Constitu-

cions Catalanes, i volem tornar a ser un Estat Europeu Independent i així reaparèixer en els 

mapamundis. 

 

És a dir: des del Punt de Vista Català, actualment nosaltres SOM el Principat de Catalunya, 

un Estat Europeu -per cert, el primer Constitucional- ocupat i espoliat des de fa 304 anys per 

un altre Estat Europeu enemic ocupant i espoliador que, a més, busca la nostra destruc-

ció/genocidi des de molt abans de 1714. 

 

Per tant, nosaltres NO hem de posar a votació si som una nació i si volem tornar a ser lliu-

res. Demanar un referèndum, inclús si fos un referèndum d’autodeterminació, és una pro-

posta fruit d’un punt de vista anti-català i, amb tota probabilitat, conseqüència del “Punto de 

Vista Castellano”. I com s’està arrossegant el poble català al parany castellà “referèndum”? 

Doncs combinant uns dirigents catalans traïdors que ens han empès successives vegades a 

votar -i que, per cert, a continuació s’han pixat en els resultats de les votacions... i que 

també per aquest motiu són traïdors-, amb un Madrid que -utilitzant la psicologia inversa- 

ens reitera insistentment “Catalanes: ¡no podéis votar!”. Quina seria la reacció dels catalans 

si Madrid ens animés repetint “Catalanes: ¡votad, votad!”? 

 

Des del Punt de Vista Català, els catalans hem d’explicar arreu la veritat: que estem ocupats 

des de fa 304 anys i que patim genocidi des de molt abans de 1714, i que volem que Ma-

drid/Castilla/Estado-Español, els “nostres” invasors/ocupants/espoliadors/genocides, marxi 

de la nostra terra. I aleshores automàticament el Principat de Catalunya ja alliberat, tornarà a 

ser un Estat Europeu Independent, el primer Constitucional. 

 

Però des del “Punto de Vista Castellano”, “España es una entidad política y social de más de 

550 años (o tres mil años) de historia conjunta formada por ciudadanos libres e iguales, con 

una Constitución Española de 1978 que todos nos hemos dado libremente, y que nos ha pro-

porcionado el mayor periodo de paz, progreso, riqueza y bienestar nunca conocido”. Lògica-

ment, des del “Punto de Vista Castellano”, qüestionar aquesta meravella és delicte… i això 

al marge de quina sigui la literalitat de la seva “Constitución Española de 1978”. 

 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/01/03/que-es-en-realitat-lactual-generalitat-de-catalunya/
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https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-3-el-genocidi-catalc3a0-107p.pdf
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Però el realment greu és que el discurs que fan circular els nostres dirigents traïdors s’ins-

criu dins d’aquesta visió castellana. Així, per exemple, insistir com fan en que “l’indepen-

dentisme català no és identitari” ni tan sols permet fer entendre que, com que els catalans 

som diferents, al voler fer-nos per la força “iguales” no podem ser “libres” sinó que ens te-

nen presos a casa nostra, ens neguen als catalans tots els drets (fonamentals, civils, humans, 

històrics,…) ja que els catalans només podem tenir drets si renunciem a ser catalans i ales-

hores sí tenim “derechos en tanto que españoles”. En realitat, ens estan genocidant. És, 

doncs, cabdal fer entendre arreu que “España es prisión de naciones y genocida de pueblos”. 

  

Ara, en relació al proper judici, per començar a obrir espai a la veritat, el primer que cal te-

nir ben clar és que si aquest judici podrà fer-se és perquè, de manera plenament intencio-

nada i conscient, els ara jutjats van impedir la independència de Catalunya sobre tot el 27-O. 

Si no haguessin fet teatre perfectament escenificat A) entre un bàndol (PP, Ciudadanos, 

PSC, Comuns) i l’altre (JuntsxCatalunya, CUP), i B) els 72 diputats processistes entre ells, 

per conjuntament enganyar al poble català (i també al poble castellà i a tos els pobles no-ca-

talans), tot el que hagués passat a partir de les 15:27 hores del 27 d’octubre del 2017 ja ha-

gués estat un conflicte internacional entre “la  nova República Catalana” i el que quedés del 

“Reino de España”. I no hagués existit tot el show “presos”, “exiliats”, “llaços grocs”, “tras-

llats”, “familiars anant i venint”, “FAQs”, “escalades”, “botifarrades”, “Jordis Bona Nit”, … 

Ni un judici que, avui, 500 alcaldes “exigeixen” que sigui “un judici just i imparcial”, i ho 

“exigeixen” ¡a l’“Estado-Español” ocupant i genocida, i a una justícia castellano-estadoes-

pañola consistent en “Al amigo, trato de amigo; al enemigo, trato de enemigo; y al indife-

rente, la legislación vigente… que, por cierto, me he cocinado yo”, i que queda simbolitzada 

en “el palco del Bernabeu”! 

 

I si els que ara seran jutjats van poder trair-nos com ho van fer -i amb la impunitat que, per 

ara, tenen-, és perquè van tenir -i, per ara, continuen tenint- “la inquebrantable adhesión y 

complicidad” de TOTS-TOTS-TOTS (excepcions, si us plau!) els dirigents 

***dels partits polítics -grans i petits- nominalment independentistes 

***i de les organitzacions civils, principalment ANC i Òmnium, nominalment independen-

tistes 

***i dels mitjans de comunicació -grans i petits- nominalment independentistes 

***i de les Universitats -grans i petites- catalanes, nominalment independentistes o no 

***i de les nombroses entitats (“defensores dels Drets dels catalans”, Acadèmies, Col·legis 

professionals,…) catalanes, nominalment independentistes o no. 

 

És a dir, la complicitat de TOTA la part en territori català del sistema del 78, resultat de la 

traïció dels líders catalans dels anys setanta. 

 

A partir d’aquest enfocament català, podem anar convertint el judici-teatre que començarà el 

dimarts 12 en un bumerang contra l’“Estado-Español” i contra els seus col·laboradors cata-

lans processistes, i en un estri per RECUPERAR LA LLIBERTAT. I aleshores el Principat 

de Catalunya alliberat ja portarà a judici català als “nostres” traïdors. 

 

Barcelona, 10 de febrer del 2019 (lleugerament retocat l’11) (i retocat un altre cop el 18) 

 

Lluís Botinas 

impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 

arrabassada el 1714, i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GENO-

CIDI CATALÀ que patim des d'abans de 1714, que marca un abans i un després 
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JUDICI-2: L’autodeterminació és una trampa mortal! 
 

 

JUDICI – 2 : 
 

No, “L’autodeterminació no és (cap) delicte!”. 

L’autodeterminació és una trampa mortal! 

És la nova cara de la traïció al poble català. 

Però amb l’actual “Derecho Estadoespañol”,  

el que NO és cap delicte 

és precisament trair al poble català. 
  

Els traïdors van muntar “el procés” el 2010  

per tal de controlar, frenar i portar a la desfeta  

el nou aixecament del poble català el 2009 amb  

*les Consultes Populars per la Independència,  

*el partit independentista Reagrupament 

*i el poder econòmic Cercle Català de Negocis. 

Els traïdors de l’11-S del 2012, liderats per Forcadell. 

Els traïdors del 9-N del 2014, liderats per Mas. 

Els traïdores del 27-S del 2015, liderats per Baños. 

Els traïdors de l’1-O, del 10-O i del 27-O del 2017, 

liderats per Puigdemont i Junqueras. 

Els traïdors d’avui i de cada dia des del 21-D del 2017, 

liderats per Torra i Torrent, 

que amb majoria absoluta de 70 escons sobre 68 

NO volen declarar la independència. 

Aquests mateixos equips de traïdors, 

ara tots proposen “un referèndum com a Escòcia” … 

… mentre callen que el 2014 es va perdre per tupinada:  

efectivament, a Escòcia un 70% real de SÍ  

va ser convertit en un 54,5% oficial de NO. 

  

Sí, el poble català tenim dret  

a exercir el Dret d’Autodeterminació,  

https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/17/judici-2-lautodeterminacio-es-una-trampa-mortal/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/11/som-el-principat-de-catalunya-ocupat-des-de-1714/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/140926-tupinada-a-escc3b2cia-22pg.pdf


que els traïdors han silenciat i censurat durant sis anys  

inventant-se l’inexistent “Dret a Decidir”. 

Però aquest NO és el nostre camí. 

PER AIXÒ ELS TRAÏDORS EL PROPOSEN ARA! 

  

Els catalans  

(català bé per família, bé per elecció voluntària)  

NO hem de posar a votació 

*si som una nació  

(una nació sotmesa des de 1714) 

*i si un altre cop ara volem tornar a ser lliures.  

Dir que hem de votar això és anti-català. 

  

Nosaltres SOM el mil·lenari Principat de Catalunya,  

SOM un Estat Europeu, el primer Constitucional,  

ocupat des de l’11 de setembre de 1714. 

I des de molt abans patim EL GENOCIDI CATALÀ 

en mans de Madrid/Castilla/Estado-Español.  

Silenciar això també és anticatalà. 

  

Si nosaltres mostrem arreu la nostra força de la raó,  

els traïdors quedaran desemmascarats i neutralitzats,  

i els invasors/ocupants/genocides hauran de marxar. 

I automàticament tornarem a ser  

el Principat de Catalunya,  

alliberat, 

i de nou apareixerem en els mapamundis. 

  

I aleshores trair al poble català sí serà delicte,  

i els actuals traïdors seran jutjats amb Dret Català. 
  

VISCA CATALUNYA DE NOU LLIURE! 
  

Barcelona, 16 de febrer del 2019 

 

Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATA-

LUNYA arrabassada el 1714, i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GE-

NOCIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714, que marca un abans i un després 
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PUNT DE VISTA CATALÀ – XLIV 
 

Emprenyat? Confús? Desanimat? Deprimit? Encara processista? 
 

Tens necessitat de ressituar-te? 
 

Doncs aquí tens enllaços  

(el més recent: les gravacions del final)  

al que,  

als meus 74 anys  

i molt content i també molt emprenyat,  

he anat descobrint els darrers 7 anys  

en contra de Madrid  

(que, de totes formes, té l’obligació de mantenir-nos ocupats/sotmesos/espoliats i de genocidar-nos)  

i,  

encara més, en contra de Barcelona.  

Efectivament,  

el fet és que TOTS els que submanen a Catalunya (no només els polítics)  

estan plenament al servei dels que manen a Madrid,  

és a dir,  

neguen el Punt de Vista Català  

i actuen de manera plenament conscient en contra del poble català. O sigui que, parlant clar i ca-

talà, TOTS són traïdors.  
 

LLIBRET   

Conèixer els catalans d'abans de 1714-4a edició 

Conocer los catalanes de antes de 1714-2ª edición 
 

QUADERNS 

---Quadern CONÈIXER I RETORNAR AL DRET CATALÀ, A LES CONSTITUCIONS CATALA-

NES I A LES FORMES DE GOVERN CATALANES QUE VAN EXISTIR FINS 1714-15 docu-

ments-77pg 

---Quadern SOM UN PAÍS OCUPAT DES DE 1714-30 texts-71p  

---Quadern EL GENOCIDI CATALÀ-33 documents ordenats segons els articles de la Convenció con-

tra el genocidi, adoptada per l’ONU el 1948-107pg 

---Quadern QUIN ÉS 'EL PUNT DE VISTA CATALÀ'-37articles-112p 

---Cuaderno LA GOTA CATALANA-161111-32 artículos-76pg 
 

DOCUMENTS FONAMENTALS que demostren la traïció dels líders “independentistes” al po-

ble català 

***documents sobre com ja van trair-nos els anys 70 (i els dirigents actuals són els hereus i conti-

nuadors d’aquells) 

Xirinacs-Conclusions dels 3 volums de “La traïció dels líders”-12p 

Xirinacs-“La_traïció dels_líders”-els 3 volums sencers-923pg 

Xirinacs-070806-Declaració de llibertat per decisió de morir-1p 

***i un document que demostra com ara ens estan traint quan demanen “un referèndum com 

Escòcia” mentre al mateix temps amaguen/silencien/censuren que el 2014 a Escòcia el referèn-

dum es va perdre per frau electoral (tupinada): un 70% REAL DE “SÍ” va ser convertit -amb 

plena complicitat (com aquí) dels dirigents de l'SNP i dels mitjans de comunicació "independen-

tistes" escocesos- en el 54,5% OFICIAL DE “NO”. I, per cert, alguns dels actuals dirigents catalans 

processistes van ser a Escòcia com "observadors internacionals" (sí, lògicament, els traïdors de cada 

país es coneixen entre si i col·laboren, i per això es conviden, s'avalen i es protegeixen els uns als al-

tres) o bé hi eren donant classes... 

Tupinada al referèndum d’Escòcia-140926-22pg 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
https://www.youtube.com/channel/UCbj8yTKaC_J0sG7LMUHLA7g
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https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/conocer-los-catalanes-de-antes-de-1714-2edicic3b3n.pdf
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***i un document de l’octubre de l’any passat: 

Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27-O del 2017 

que també està a la part final del meu text 

Continuació d'“A propòsit de l’engany del 27-O del 2017″  

És -fins ara-  

el document escrit que millor demostra  

la traïció al poble català de TOTS-TOTS-TOTS  

(excepcions, si us plau!)  

els dirigents polítics i mediàtics (i més!) processistes. 
 

A més,  

ara hi ha nombrosos documents orals que confirmen la seva traïció 

(documents que cal recopilar; ajut!): 

el propi reconeixement de tots i cadascun d'ells,  

en les seves respectives respostes en "el juicio al proceso",  

on  expliquen que MAI van pretendre "declarar la independencia de Cataluña"  

i que TOT era simbòlic i polític sense efectes jurídics,  

TOT fet amb l’objectiu de “forçar Madrid a negociar”. 

Per tant,  

TOTS ens han estat enganyant,  

de manera conscient i planificada,  

des de la seva conversió  

d’autonomistes-durant-40 anys   

en “independentistes”  

(en realitat, en “processistes” anti-independentistes) 

a partir del 2010. 
  

AQUEST SÓN ELS DARRERS ARTICLES QUE HE ESCRIT, 

encara no inclosos en el quaderns:  

181116: Document demostra traïció 27-O: Acta de la Mesa del Parlament de Catal. del 27-O del 2017 

181208: Seguir setmanalment la vaga de fam indefinida d’En Raventós per la independència 

181222: 21-D: Es reuneix Madrid a Barcelona? Què fer? 

181226: A Juristes: Millors seran les Festes… 

181231: Aprofitem les Festes per fer surar líders naturals 

190103: Què és en realitat l’actual “Generalitat de Catalunya”? 

190114: 14 Notes breus o “Gotetes” 

190127: El pitjor fruit de Vox és l’anti-Vox 

190203: A punt el “judici del procés” 

190204: No anomenar-los “Traïdors” ? 

190211: “JUICIO”-1: Som el Principat de Catalunya ocupat des del 1714 

190217: “JUICIO”-2: L’autodeterminació és una trampa mortal! 

190221: “JUICIO”-3:  Com el 27-O ens van trair TOTS?-Forn: "La DUI es va llegir, no votar" 

190224: A un amic, gràcies a que ens hem reconnectat 

190304: “JUICIO”-4: El concepte català d’autoritat 

190315: Igualtat homes-dones i traïdors 
 

Finalment per ara en l’aspecte fins ara tractat del QUÈ,  

és a dir,  

dels continguts,  

de l’anar recuperant i aplicant el Punt de Vista Català  

(que des del 1714 ens ha estat substituït pel Punt de Vista Castellà combinant repressió brutal quan ha 

calgut, educació obligatòria i Universitat “catalanes” cuinades a Madrid, corrupció en tots els àm-

bits,...),  

de tenir una continuïtat amb els nostres avantpassats,  

fet que ens dona una força de la raó de més de mil anys d’Història de la Nació Catalana, 
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a data 19-4-2019 pots trobar 

---tretze gravacions a curtes explicacions meves  

(en particular,  

dues de 10:28 minuts i de 27:06 minuts explicant breument com veig la situació actual de Catalunya), 

---i sis conferències d’una hora (seguides de debat) sobre temes importants de l’autèntica història de 

Catalunya,  

al canal de LA GOTA CATALANA a YouTube: https://www.youtube.com/chan-

nel/UCbj8yTKaC_J0sG7LMUHLA7g 
  

En el que fa a l’aspecte del COM,  

és a dir,  

de l’actuació pràctica i immediata per canviar radicalment la situació  

i poder conquerir aviat la independència/llibertat,  

ajuda a ressituar-se encara millor  

saber  

*que fa un any que existeix “Directe-68, el partit polític sense polítics que farà la independència”,  

*que està sent sistemàticament censurat per TOTS els mitjans de comunicació “catalans”  

(tant els dels processistes traïdors a Catalunya, com també els dels ocupants de Catalunya)  

malgrat que TOTS els directors d’aquests MMCC  

(i també MOLTS dels seus periodistes)  

coneixen MOLT BÉ a l’impulsor i president: En David Raventós, 

*i que està aconseguint trencar la censura des de baix, 

havent fet ja 15 Presentacions (silenciades) a diferents ciutats i pobles de Catalunya 

(la propera prevista serà a Horta, Barcelona, el 2 de maig). 
 

En David va començar el 3 de maig del 2016 una vaga indefinida de fam per la independència,  

que dues setmanes després va ser interrompuda,  

tancant-lo i medicant-lo contra la seva voluntat en un psiquiàtric  

durant dos mesos i dos dies 

amb ple coneixement i complicitat de TOTS els dirigents processistes,  

inclosos els quatre (Sánchez, Turull, Rull i Forn) que el desembre passat van fer una estafa més al po-

ble català parlant dramàticament de “vaga de fam” quan 

---no era per la independència, sinó per la dependència (pressionar a la “Audiència Nacional”) 

---no era indefinida (“No posarem en perill la nostra salut”, Sánchez: “No vull ser el Bobby Sands ca-

talà) 

---prenien (explicat per Turull) sals minerals, glucosa, cafè i sucre  

---... 
 

Les trajectòries, les experiències i les argumentacions d’En David i meves  

són totalment diferents però arribem a la mateixa conclusió:  

TOTS els dirigents processistes (no només polítics) estan enganyant/traint al poble català.  

I el seu COM i el meu QUÈ es complementen i porten a aquesta conclusió:  

si els catalans volem tornar a ser lliures, hem d’escombrar-los a TOTS 

i cal que els dirigents naturals del poble surtin/sortim a superfície i n’assumim la responsabilitat. 
 

Molt bona digestió... 

... i encara millor implicació!!! 
 

VISCA CATALUNYA DE NOU LLIURE!!! 
 

Barcelona, 19 d’abril del 2019 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 

Investigador independent. Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT 

DE CATALUNYA arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així 

EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d'abans de 1714 
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JUICIO - 3 
  

Forn: "La DUI no es va votar, només es va llegir" 
 

 

Com el 27-O ens van trair TOTS? 
 

 

El judici en marxa confirma que TOTS (excepcions, si us plau!!! Poso només aquí aquesta peti-

ció de noms i cognoms, petició que cal llegir amb moltíssims signes d’admiració, per no repetir-

la cada cop que escric ‘TOTS’, però que se l’ha de considerar implícitament escrita) els nostres 

actuals dirigents processistes (polítics i no polítics) ens van trair. I quan l’objecte de la traïció és 

la independència/llibertat de Catalunya, aquesta traïció és la pitjor traïció possible atès que afecte 

a tot el poble català, que ja portem 304 anys sotmesos a Madrid/Castilla/Estado-Español, i patint 

un genocidi des de molt abans. I una conseqüència d’aquesta traïció es que cada dia més de cent 

catalans que desitjaven veure i viure la llibertat, continuen morint presos... com de 1714 ençà 

hem nascut i mort presos les darreres 12 generacions de catalans. I ara tenim la possibilitat de re-

cuperar la llibertat i així viure lliures fins a morir lliures, com ho van fer 30 generacions de cata-

lans fins 1714. Però els nostres dirigents traïdors han impedit diverses vegades la independèn-

cia/llibertat de Catalunya. La darrera, el 27-O del 2017.  

 

El judici, per si sol i en si mateix, demostra, de manera contundent, la traïció que hem patit per-

què aquest “juicio” senzillament NO s’estaria en absolut realitzant si el 27-O els ara jutjats (i els 

“exiliats” i altres) haguessin proclamat la independència com van prometre que farien ... i com, 

complementant-se en l’engany, encara diuen els capitostos de Madrid i els subcapitostos de Bar-

celona que van fer. En efecte, “el Tribunal-Supremo-de-lo-que-hubiese-quedado-del-Reino-de-

España” no podria pas estar ara jutjant als dirigents d’un altre Estat Europeu diferent i indepen-

dent, com des del 27-O del 2017 seria la veïna “República Catalana”. 

 

Pels seus negatius resultats, queda clar que a la sessió plenària del Parlament de Catalunya del 

27-O del 2017, TOTS els 72 diputats escollits en “les candidatures independentistes” (62 dipu-

tats de la llista de JuntsxSí -formada per CDC, ERC, Demòcrates de Catalunya i Moviment d'Es-

querres- i 10 de les CUP) ens van trair. Com? Fent-nos veure i creure a tots els catalans que pro-

clamaven la República Catalana però no fent-ho realment. I fent-ho veure i creure igualment a 

tots els no-catalans, ja que també els no-catalans estan enganyats. Els no-catalans estan enga-

nyats però no traïts, com traïts sí estem en el nostre cas, i per aquest motiu les conseqüències de 

l’engany són totalment diferents pels no-catalans que pels catalans. 

 

Imaginar, planificar, organitzar i executar una ensarronada/traïció d’abast tan enorme (enganyar 

a tots els pobles: el català en primer lloc i a tots els pobles no-catalans, començant pel castellà i 

pel “estadoespañol”, a continuació) exigeix una preparació de TOTS immensa i detallada que 

culmini en una escenificació de TOTS capaç d’enredar a (gairebé) tothom. 

 

I reconec que encara no tinc del tot clar com van fer aquest engany/traïció d’abast mun-

dial. Ajut per acabar-ho de precisar! (I encara més ajut després per explicar-ho de mil mane-

res diferents i pedagògiques. I per trencar la terrible censura processista. Només aleshores podran 

entendre-ho tots els catalans -i també tots els no-catalans-, i podrem revertir la marxa que impo-

sen els actuals dirigents traïdors cap a perpetuar el nostre sotmetiment a Madrid/Castilla/Estado-

Español, i a culminar el subsegüent genocidi català).    
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A partir de consideracions sobre tot històrico-jurídiques formulades en nombrosos articles del 

meu blog LA GOTA CATALANA i concentrades en el llibret Conèixer els catalans d'abans de 

1714 (3a edició; es pot baixar gratuïtament), fa gairebé un any que em vaig preguntar Com saber 

si un dirigent català actua a favor dels catalans? Ja aleshores arribava a la concussió que TOTS 

els actuals dirigents processistes actuen en contra nostre atès que proposen (bé, que proposaven 

aleshores; ara, ni això) “Una nova Constitució per una nova República Catalana, nou Estat d’Eu-

ropa”: tot nou! Per tant, els “nostres dirigents catalans” també, com Madrid, ignoren/neguen els 

nostres més de mil anys d’Història. És més: TOTS censuren els grups d’investigadors indepen-

dents –INH, CCH, CEC, Histocat, Vaca cega, ARHLC, Memorial 1714, Marcel Mañé (e.p.d.),...- 

que des de fa uns trenta anys estan recuperant la nostra AUTÈNTICA Història, i, en conseqüèn-

cia, TOTS recolzen la falsa Història espoliada/fabricada per Madrid, que és la que continuen ex-

plicant -això sí, ara amb la possibilitat de fer-ho en llengua catalana però amb un contingut igual-

ment anticatalà- a les aules catalanes TOTS els actuals catedràtics i professors catalans d’Histò-

ria castellana.  

 

Afegint-t’hi les seves conductes polítiques, quatre mesos més tard ja vaig establir Com avaluar 

els dirigents independentistes? L’ampliació de criteris encara reforçava més la mateixa conclu-

sió: TOTS, al marge del que puguin dir verbalment, en realitat actuen permanentment en contra 

de recuperar la llibertat del poble català arrabassada fa 304 anys... fet que segur coneixen... però 

que sistemàticament callen. 

 

A més,  

---la lectura de “La_traïció dels_líders” de Xirinacs (3 volums, 923p) (per fer-se’n una bona 

idea: Conclusions dels 3 volums-12p), 

---que m’arribés fa tres mesos l’Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27-O del 2017, 

un document cabdal censurat per TOTS els processistes, 

---comprendre com a (dur) regal de Reis d’Orient Què és en realitat l’actual “Generalitat de Ca-

talunya”?,  

---... 

em va fer arribar a la dolorosa conclusió que TOTS els nostres dirigents estan al servei de Ma-

drid des dels anys setanta, des de la traïció dels líders de tots els líders catalans que van contri-

buir a que cristal·litzés l’anomenada “Transición”.  

 

En conseqüència i resum: TOTS els nostres dirigents ens estan traint, i per això CAP NI UN es 

reclama de Xirinacs. Primer, des del 1977, actuant com a dirigents catalans autonomistes, esco-

llits mitjançant eleccions des del 1978. I des del 2010, comportant-se com dirigents catalans au-

tonomistes-reciclats-en-independentistes i, verdaderament, en processistes, atès que en realitat el 

procés es fabrica el 2010 per destruir el nou aixecament el 2009 del poble català per la llibertat.  

 

Per això el que fa setmanes demano són arguments que em convencin de No anomenar-los “Traï-

dors!”. I també demano des de fa mesos excepcions (“El cent per cent no pot ser!”, em diuen al-

guns amics) a aquesta lamentable regla. I la veritat és que no m’arriben ni arguments ni noms.  

 

Vist racionalment i freda, no trobo que hi hagi arguments per defensar la conducta anti-

catalana de TOTS els dirigents catalans processistes.  

 

Matís: TOTS els dirigents ara vius, ja que va haver-hi una única excepció parcial estranyament 

desapareguda: Na Muriel Casals. Encara que Na Muriel també havia entrat en la dinàmica pro-

cessista i n’era una de les principals veus i, sens dubte, la seva cara més amable i somrient, ella 

volia mantenir el “full de ruta” aprovat a les eleccions plebiscitàries del 27-S del 2015. Aquest 

full de ruta conjunt entre JxSí i CUP marcava que en un màxim de 18 mesos: 1) el Parlament es-

collit el 27-S faria la Declaració Unilateral d’Independència; 2) començaria el Procés Constituent 

fins redactar la Constitució Catalana; 3) es celebraria un referèndum per ratificar la nova Consti-

tució. És a dir, NO hi havia CAP referèndum ANTERIOR a la proclamació de la independència 
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(com s’inventa després de la “mort a l’hospital per atropelladament per bicicleta dues setmanes 

abans” de Na Muriel, i que finalment va ser programat per l’1-O del 2017), SINÓ un referèndum 

POSTERIOR amb l’objectiu d’aprovar la nova Constitució de la República Catalana.   
 

 
 

Na Muriel Casals, que en el Parlament havia estat escollida precisament Presidenta de la Comissió 

del Procés Constituent, afirma que s’ha de mantenir el full de ruta en una entrevista de 7:56 minuts 

que el programa “Acció política” emet per TV3 el 29 de gener del 2016. Al dia següent és atrope-

llada per una bicicleta sense que es fessin públiques ni tan sols les sigles del nom del ciclista, i és 

traslladada a l’Hospital Clínic, on hi mort la matinada del 14 de febrer quan jo -i suposo que mol-

tes més persones- confiava en escoltar la notícia de que en sortia recuperada. En David Raventós 

dedica des del minut 30:29 al 37:44 del seu programa número 86 a ‘Radio Hadrian’ a explicar di-

versos punts contradictoris o foscos d’aquest lamentable fet, i acaba anunciant que la Justícia de la 

Catalunya de nou Independent n’obrirà una investigació criminal.  

 

Deia que “Vist racionalment i freda, no trobo que hi hagi arguments per defensar la conducta anti-

catalana de TOTS els dirigents catalans processistes”, i hi afegeixo “vius”.  

 

Però sí hi ha potents lligams sentimentals que dificulten -i molt!- arribar a la conclusió inevi-

table des d’un punt de vista fred, racional: “TOTS els dirigents processistes vius són traïdors”, 

ja que molts catalans encara consideren que aquests traïdors són els nostres representants no no-

més legals (en la legalitat estadoespañola) sinó legítims (legitimitat que només atorga situar-se en 

el Punt de Vista Català), i que encara creuen que defensen els interessos del poble català.  

 

I, lògicament, aquests sentiments són intencionadament reforçats per Madrid/Castilla/Estado-Es-

pañol: 

---citant-los a Madrid, on, per cert, els traïdors hi van pel seus propis peus a fi de fer-se protegir 

deixant-se tancar a la presó amb unes acusacions falses, mal argumentades i pitjor provades, 

---aplicant-los una llarga presó preventiva que no té cap justificació jurídica,  

---fent-los ara un judici on, entre hores d’interrogatoris on rebaten les -intencionadament?- mal 

formulades preguntes dels acusadors amb el que queden enfortits davant dels catalans, resulten di-

luïts els instants on treuen i mig expliquen l’argument defensiu que es van estar preparant alesho-

res, amb total previsió i premeditació: que el 27-O del 2017 no van fer cap DUI ni proclamar cap 

“República Catalana”, i que només es va formular una simple declaració política d’intencions, 

---mantenint l’amenaça de molts anys de presó per uns “delictes” que en realitat no han comés, 

---.... 

 

El que seria coherent amb el que de manera perfectament coordinada entre sí realment han fet tots 

els dirigents vius del “procés” fabricat el 2010, quedaria clarament expressat en una escena que 
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http://www.lavanguardia.com/politica/20160213/302136068863/accidente-bicicleta-muriel-casals.html
http://directe68.cat/2019/02/17/radio-hadrian-capitol-86/
http://directe68.cat/2019/02/17/radio-hadrian-capitol-86/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/0-quin-c3a9s-el-punt-de-vista-catalc3a0-112p-181104.pdf


SEGUR QUE NO es produirà: que amb una parafernàlia molt més gran que la dels discursos de 

Nadal, aparegués el “Rey Felipe VI” amb un “Mensaje a todos los españoles” d’aquest estil: 

  “Como máximo representante del Estado Español, quiero agradecer encarecidamente a 

todos y cada uno de los dirigentes del ‘procés’ en todos los ámbitos (político, jurídico, universita-

rio, periodístico, cultural, etc.), y en particular a los M. H. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, 

Carme Forcadell y a todos los que ejercen su abnegada misión en las duras condiciones de pri-

sión o de exilio, sus enormes servicios al Reino de España puesto que, gracias a haber impedido 

en varias ocasiones desde el año 2009 la independencia de Cataluña, su tortuosa actuación ha 

sido decisiva para conseguir preservar la unidad de nuestra queridísima Patria común.  

  Y así como mi amado padre el Rey Juan Carlos I pudo agradecer sus servicios al M. H. P. 

Josep Tarradellas creando el 24 de julio de 1986 el título nobiliario español ‘Marquesado de Ta-

rradellas’ y concediéndoselo, según el Real Decreto 1518/1986 de 24 de julio (B.O.E. , 25 de julio 

1986), por «la labor política realizada durante un importante período de la actual historia de Es-

paña por don Josep Tarradellas Joan; la prudencia, espíritu de colaboración y patriotismo pues-

tos de manifiesto y su participación activa en el proceso de la transición política y el interés y 

acierto con el que fomentó, dentro de la Indisoluble unidad de la Nación española, proclamada en 

la Constitución, la autonomía, la cultura, las tradiciones e instituciones de Cataluña y sus rela-

ciones con todos los pueblos de España, son méritos que han contribuido de manera destacada a 

la reconciliación de todos los españoles bajo la Corona, por lo que, queriendo demostrarle Mi 

Real aprecio...», pueden todos estos Mis fieles servidores estar seguros que el glorioso Estado Es-

pañol encontrará la manera adecuada de agradecerles como merecen sus respectivos servicios.  

  Y quiero hacer constar que Nós lamentamos profundamente que las condiciones políticas y 

sociales imperantes tanto en Nuestra amada Cataluña como en el resto del Reino de España impi-

dan, por lo menos durante un cierto tiempo, adoptar la forma de concesión de respectivos títulos 

nobiliarios, como en poco más de un lustro sí pudo hacer Mi Ilustre Antecesor. Pero confío plena-

mente en que su fiel actuación, que prosigue incansablemente desde la cárcel, el exilio o diri-

giendo ahora la Generalidad de Cataluña, parte integral e integrante de España, conseguirá que 

la concordia, la paz y la convivencia retornen pronto a Nuestra tan amada tierra catalana”. 

 

Fa una setmana, a Judici-1: Som el Principat de Catalunya ocupat des de 1714, proposava: 

“Ara és hora que els que volem la independència/llibertat de Catalunya actuem de manera ade-

quada per tal d’aconseguir que aquest “Judici per a la història” com el designen els principals mit-

jans de comunicació processistes, es torni en contra tant de Madrid/Castilla/Estado-Español com 

de l’actual establishment autonomista/processista anti-català (no només polític). I quina és la ma-

nera adequada d’actuar per assolir aquests objectius? Senzillament, dient la veritat.”. 
 

Aquest article és un esforç en aquesta línia de dir la veritat.  
 

I cal fer circular, amb comentaris des del Punt de Vista Català, que cal recuperar, les respostes 

que, amb l’assessorament de les seves respectives defenses, donen i donaran els-traïdors-conver-

tits-en-herois-a-les-presons. Aquesta part de “dir la veritat” pot fer obrir els ulls a la majoria de ca-

talans encara enganyats pel procés. Aquí em limito a explicitar la frase d’En Joaquim Forn que en-

capçala aquest text: "La DUI no es va votar, només es va llegir". Però, aleshores... ¿què van votar? 
 

En un proper article detallaré al màxim que sigui capaç de fer, l’explicació de l’espectacular traï-

ció escenificada per TOTS a la sessió plenària del Parlament de Catalunya del 27-O que havia de 

proclamar la nostra independència. Ajut per fer-ho amb el màxim de rigor possible!  

Alguns elements a incloure: 

--- els 26:07 de la sessió plenària del 171027: El Parlament declara la independència de Catalunya 

amb 70 vots a favor i 2 abstencions ? 

--- els 4:24 emesos el 190217 per TV3: La declaració d'independència va ser efectiva? 

--- els 1:55 amb les respostes de Forn el 190214 a les preguntes del seu advocat defensor Melero: 

https://youtu.be/4YtG-rIcST4  

Més elements, si us plau! 
 

Lluís Botinas   Barcelona, 21 de febrer del 2019  https://lagotacatalana.cat 

http://www.boe.es/boe/dias/1986/07/25/pdfs/A26664-26664.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1986/07/25/pdfs/A26664-26664.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/11/som-el-principat-de-catalunya-ocupat-des-de-1714/
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https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/11/16/document-demostra-traicio-27-o/
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/la-declaracio-dindependencia-va-ser-efectiva/video/5822432/?fbclid=IwAR0UuvmG_UqFIbMDUReBWQ0QH4xvEmTcS9IUhJsPdRtqiKpJcvM41m6adSQ#.XGp8BQHB9bh.twitter
https://youtu.be/4YtG-rIcST4
https://lagotacatalana.cat/


PUNT DE VISTA CATALÀ – XLV 

 

A qui votar en aquestes eleccions? 
  

HE REBUT AQUESTA CONSULTA: 

 

Bon dia Lluís, 
 

quin partit aconselles votar? 
 

Moltes gràcies! 

Salutacions 

XYZ 

 

I comparteixo aquí la meva resposta: 

 

Bon dia, XYZ! 

 

Gràcies per la teva deferència en fer-me aquesta consulta. 

 

Trobes la resposta en aquest vídeo de 2:53 minuts QUÈ FER A LES PROPERES ELECCI-

ONS DEL 28?: https://www.youtube.com/watch?v=_-8p15hrYk0&t=3s 

 

També tens una exposició de I ARA, QUÈ FER? Explicació de la situació a Catalunya 

---de 12:28 minuts a https://www.youtube.com/watch?v=R2AgnFt1WIk 

---i més llarga, de 27:06, a https://www.youtube.com/watch?v=SHbDPJRybEY&t=216s 

 

Aquests tres vídeos estan a Youtube, dins del canal de LA GOTA CATALANA que m'ha 

obert un col·laborador (per cert, en necessito més...) https://www.youtube.com/chan-

nel/UCbj8yTKaC_J0sG7LMUHLA7g 

on hi trobes 

---una desena més de vídeos curts meus 

---i quatre conferències llargues d'altres investigadors independents (de moltes més confe-

rències que podrien haver-hi; ajut!) RECUPERANT L'AUTÈNTICA HISTÒRIA DE CA-

TALUNYA I DE LA NACIÓ CATALANA. 

 

Aprofito per dir-te que el darrer dels meus missatges de LA GOTA CATALANA amplia 

les explicacions anteriors responent a TENS NECESSITAT DE RESSITUAR-TE? Hi tro-

bes molt del que he anat recollint, aprenent i escrivint els darrers 7 anys... i que abans des-

coneixia totalment perquè ens ho amaguen els que manen a Madrid (i aquesta és la seva 

obligació per continuar sometent-nos) i, sobre tot, els que submanen a Barcelona (però 

aquesta és la seva lamentable i unànime traïció al poble català). 

 

Si arribes a mirar-t'ho, m'agradaria un comentari teu. I si només et mires els 2:53 minuts 

de la consulta... també! 

 

Una forta abraçada, XYZ. 
 

Barcelona, 25 d’abril del 2019 
 

Lluís Botinas, impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE 

CATALUNYA arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així 

EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/
https://www.youtube.com/watch?v=_-8p15hrYk0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=R2AgnFt1WIk
https://www.youtube.com/watch?v=SHbDPJRybEY&t=216s
https://www.youtube.com/channel/UCbj8yTKaC_J0sG7LMUHLA7g
https://www.youtube.com/channel/UCbj8yTKaC_J0sG7LMUHLA7g
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/04/19/tens-necessitat-de-ressituar-te/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/02/20/dt-21-lobligacio-de-madrid-tenir-nos-presos/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/02/20/dt-21-lobligacio-de-madrid-tenir-nos-presos/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/04/no-anomenar-los-traidors/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/04/no-anomenar-los-traidors/
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/12/29/recuperar-la-libertad/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/01/10/inspirar-nos-en-els-nostres-avantpassats/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/161216-cinquc3a8-dosier-el-genocidi-catalc3a0-101pg.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/12/18/dl-19-1714-marca-un-abans-i-un-despres/


UN DIA I MIG DESPRÉS VAIG REBRE AQUESTA CONTESTA: 

 

Moltes gràcies Lluís per la teva resposta i tota la informació que comparteixes! 

 

Avui he pogut veure aquests 3 vídeos i llegir el text del blog per ressituar-nos. I la veritat es 

que m'han ajudat molt a ressituar-me i a entendre més la situació perquè no entenia res. 

 

T'agraeixo molt aquesta feina d'investigació que fas perquè ens ajudes a entendre millor lo 

que està passant, que no es lo que sembla! 

 

I tant que m'agradaria rebre els missatges de 'la gota catalana' per correu. I estar més al 

corrent de les teves publicacions en aquest àmbit. 

 

Entenc que aquest diumenge no cal que hi anem a votar per lo que dius i que, en tot cas, a 

les eleccions autonòmiques si que es podrà votar aquest nou partit D-68 si ho entès bé, sinó 

corregeix-me si us plau.  

 

Felicitacions per tot el teu treball d'investigació que, com sempre, es molt profund!  

 

Moltes gràcies!! 

Salutacions d'una noia!  

 

 

I JO LI VAIG RESPONDRE DE SEGUIDA AIXÍ: 

 

Et contesto intercalant en vermell,  XYZ. 

 

Moltes gràcies Lluís per la teva resposta i tota la informació 
que comparteixes! 
Gràcies a tu pel teu interès 

i per atrevir-te a llegir-ho sencer, 

mentre que moltes persones ho deixen a mig llegir...  

Avui he pogut veure aquests 3 vídeos i llegir el text del blog 
per ressituar-nos. I la veritat es que m'han ajudat molt a res-
situar-me i a entendre més la situació perquè no entenia res. 
Considero que m'ajudaries  

a mi 

i a moltes més persones 

si aconseguissis escriure què no entenies abans i què comences a entendre ara. 

T'agraeixo molt aquesta feina d'investigació que fas perquè 
ens ajudes a entendre millor lo que està passant, que no es lo 
que sembla! 
Ídem  

I tant que m'agradaria rebre els missatges de 'LA GOTA CA-
TALANA' per correu. 
Doncs et poso en el llistat. 

I el primer missatge que rebràs,  

et sorprendrà, 

ja que aprofito el nostre intercanvi: 

A qui votar? 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/04/25/a-qui-votar/


I estar més al corrent de les teves publicacions en aquest àm-
bit. 
Pots anar llegint els quaderns, articles i document ja publicats al blog. 

I si vols,  

pot passar pel nou local i comprar material imprès. 

Entenc que aquest diumenge no cal que hi anem a votar per 
lo que dius  
És una conseqüència lògica d'entendre que,  

cara a aconseguir la independència/llibertat de Catalunya, 

no té cap utilitat escollir quin traïdor anirà a Madrid o a Brussel·les a continuar traïnt-nos.  

i que, en tot cas, a les eleccions autonòmiques si que es po-
drà votar aquest nou partit D-68 si ho entès bé, sinó corre-
geix-me si us plau.  
No, Eva. 

D-68 no participarà a cap eleccions dins de l'"Estado-Español" invasor, ocupant, espolia-

dor i genocida. 

D-68 explica  

(com jo,  

però amb arguments totalment diferents  

provinents de que En David els coneix personalment gairebé a tots des de fa 30 anys)  

que TOTS els "nostres" dirigents són traïdors. 

Per tant,  

cal renovar totalment el Parlament. 

I per a fer-ho, 

hem de forçar unes eleccions  

on no es podran ni presentar els dirigents actuals ja destapats com a traïdors, 

i D-68 arrasarà 

obtenint 68 o més escons 

i declarant la independència en el primer plenari. 

 

Reserva't el dijous 2 de 19 a 21 h. per anar a la presentació de D-68 a Horta: 

Dj. 2: David Raventós presenta DIRECTE-68 a Horta (Barcelona) 

Jo hi parlaré uns 10 minuts. 

Et recomano anar escoltant els programes d'En David a YouTube posant "Radio Hadrian" 

Felicitacions per tot el teu treball d'investigació que, com 
sempre, es molt profund!  
Doncs... 

... aprofita'l. 

I ajuda'm a fer-lo arribat a(moltes) més persones! 

 

A més, 

aviat reprendré les "Activitats" 

https://lagotacatalana.wordpress.com/actividades/ 

Assisteixi, 

si vols-i-pots, és clar. 

Moltes gràcies!! 
Igualment!  

Salutacions d'una noia!  

Un honor! 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/04/25/dj-2-david-raventos-presenta-directe-68-a-horta-barcelona/
https://lagotacatalana.wordpress.com/actividades/


Convertir el “juicio del procés” en un bumerang 

contra els ocupants i també contra els traïdors 
 

“JUICIO”-4 

El concepte català d’autoritat 
 

“(...) la covardia dels nostres líders, massificadors del poble.” 

Lluís M. Xirinacs en el seu acomiadament al retirar-se a morir. Barcelona, 6-8-2007 

 

Els que estem per la independència/llibertat de Catalunya respecte de Madrid/Castilla/Estado-Español, 

hem de trobar la manera de transformar els objectius anti-catalans del “juicio al procés” i aconseguir po-

sar-lo al servei del nostre objectiu: recuperar la llibertat. Per fer-ho, cal precisar quins són els objectius 

anti-catalans del “juicio”.  

 

A “JUICIO”-1: Som el Principat de Catalunya ocupat des de 1714 explicava que “(el “juicio”) està 

concebut per A) protegir als traïdors convertint-los en herois i que així puguin continuar traint als cata-

lans (p. ex., portant-nos cap a la trampa mortal “referèndum pactat i vinculant, obtingut gràcies a la me-

diació internacional, per tal d’exercir el Dret d’Autodeterminació”); B) atemorir encara més al poble ca-

talà; C) reforçar l’”Estado-Español” (encara que sigui convertint-lo en “la III República Española”); 

D)…”. M’agradaria rebre precisions, ampliacions, ... 

 

I també deia que la manera adequada d’actuar per aconseguir posar “el juicio” al servei de “Catalunya 

DE NOU lliure” és “Senzillament, dient la veritat”. 

 

I, entre altres “coses”, dir la veritat exigeix fer un seguiment acurat de les sessions del judici i una selec-

ció de les “millors” preguntes fetes (i, per cert, també assenyalar les preguntes no fetes) i de les “mi-

llors” respostes donades. I aclareixo que el criteri que considero més adequat per qualificar com “millor” 

és el d’anar a favor o en contra d’assolir la llibertat/independència de Catalunya. Però aquest criteri és 

justament el que considero que NO s’aplica a l’hora de seleccionar les millors cites que fan els mitjans 

de comunicació als que fins ara he accedit... I de nou demano ajut per compartir la selecció de “millors” 

cites que puguis estar fent tu. 

 

 
 

(Comentari Lluís Botinas: hi falten els braços de CUP, ANC, Òmnium ...) 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/xirinacs-conclusions-3-vol-la-trac3afcic3b3-dels-lc3adders-12p.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/01/xirinacs-070806-declaracic3b3-de-llibertat-per-decisic3b3-de-morir.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2019/02/11/som-el-principat-de-catalunya-ocupat-des-de-1714/


Mentre vaig completant la selecció de cites adequades, de les respostes evasives que he escoltat dels di-

rigents dels dos costats (aparentment) enfrontats, m’ha anat sorgint una reflexió sobre una de les impor-

tants característiques diferencials catalanes que tenien els nostres avantpassats del Principat encara inde-

pendent (ara SOM el Principat però ocupat des de fa 304 anys): la manera d’entendre l’autoritat. 

 

En el llibret que vaig treure per la Diada del 2018, Conèixer els catalans d'abans de 1714 (agraeixo 

moltíssim que se’m faci arribar cites, articles, llibres,..., que permetin aprofundir com érem els catalans 

quan érem lliures) titulo l’apartat 14 “Concepció catalana d’autoritat”. Aquest apartat, com tots els que 

van del 7 fins al 33 dels 53 apartats que té, són extractes gairebé literals dels capítols del mateix nom del 

lluminós llibre d’En Francesc Maspons i Anglasell (1872-1966) titulat L’esperit del Dret Públic Català 

(1932), que recomano a cegues. 

 

Aquest apartat 14 diu: 

 D’acord amb la concepció que hi havia aleshores a tots els estats europeus, també al Principat el 

Rei, que encarna l’autoritat, és el representant de Déu.  

  Però mentre a Castella això va portar a l‘absolutisme del Rey per a imposar-se i fer-se obeir cega-

ment per tots els seus súbdits, aquí, al contrari, s’interpretà com l’obligació del Rei a assemblar-se a 

Déu en la recta administració de les seves facultats, principalment no sent injust. La fe, la justícia i el 

respecte a la veritat que el Príncep està obligat a servar, són de més alta estima que els seus drets al 

regne. Només pot plaure a l’autoritat allò que és possible, honest, just i vertader. 

  La missió de l’autoritat no és considerada com un exercici de drets superiors sinó com un càrrec 

d’obligacions. L’autoritat existeix per acomplir allò que “li és llegut”, i les coses que els governats li 

poden demanar constitueixen les seves obligacions. El Rei ha de garantir-los les llibertats; ha d’assegu-

rar-los un règim de justícia; ha de defensar-los la pacífica possessió de llurs béns; en resum: no pot tre-

pitjar les prerrogatives que tenen per Dret natural i per llei. És a dir: pertoca al Rei afavorir les lliber-

tats dels ciutadans i respectar llurs immunitats.  

 

I abans, a l’apartat 12 titulat “Igualtat social – Immunitas plebis” explico: 

 Ja un dels primers Usatges recull que el Príncep, qui encarna la suprema autoritat de l’Estat, ha 

d’ésser escrupolós i fidel complidor dels seus deures “de guisa que tots hòmens, nobles e no nobles, 

Reis i prínceps, e magnats e cavallers, vilans e pagesos, mercers e mercaders, peregrins e vianants, 

amics e enemics, cristians e sarraïns, jueus e heretges, se pugen en ell fiar e creure". 

 

Així, doncs, en la concepció catalana, l’autoritat ha d’actuar de manera que es guanyi la confiança i la 

credibilitat de tothom: dels seus, de les diferents parts o capes o sectors o estaments del poble propi, és a 

dir, dels “amics”, però també s’ha de guanyar la confiança i la credibilitat... ¡dels enemics! Em sembla 

genial, i quelcom a recuperar i aplicar!  

 

Pel contrari, la concepció castellana d’autoritat la resumeixo en la frase (que, si calgués, estic disposat a 

matissar): “¡Corto cabezas y robo mientras puedo, y cuando no puedo, huyo llevándome el tesoro!”. 

 

I, lògicament, també eren diferents els conceptes catalans de tots els demés aspectes de la vida i de les 

relacions humanes: de llei, de dret, de justícia, de llibertat, d’inviolabilitats, d’honor, de responsabilitat, 

de professionalitat, d’economia, de pobresa, de càstig, de fiança, de possessió d’armes, de ciutadania, de 

comunitat, de societat,.., de TOT. Senzillament, no tenien res a veure amb els respectius conceptes cas-

tellans que des de 1714 ens han estat imposats amb l’ocupació militar i civil, i que ara “compartim” com 

exemple del genocidi que patim ja des d’abans de 1714.  

 

Reaccionem i recuperem els nostres conceptes catalans! 

 

Això ens ajudarà a viure millor... i a recuperar la llibertat! 

 

Lluís Botinas 

Barcelona, 4 de març del 2019 

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/02/pentalogia-2-som-un-pac3ads-ocupat-71p.pdf
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VIDA – VERITAT – LLIBERTAT – IDENTITAT CATALANA – V 

 

Directe-68,  
l’eina fonamental per a la independència de Catalunya 

 

 

Directe-68, el partit polític sense polítics que declararà la independència de Catalunya 
 

 

FRUIT DE LA VAGA DE FAM INDEFINIDA 

D’EN DAVID RAVENTÓS 

PER LA INDEPENDÈNCIA  

EL MAIG DEL 2016 
 

que fou censurada, truncada i represaliada  

per TOTS els dirigents,  

catalans i no-catalans 

 

 

TOTS ELS DIRIGENTS (els processistes i els no-processistes) VAN CENSURAR,  

TRUNCAR I REPRESALIAR LA VAGA DE FAM D’EN DAVID RAVENTOS 

 

Ara fa tres anys estava tenint lloc l’acte polític/social/vital personal més important succeït a Catalunya 

com a conseqüència de les grans mobilitzacions del Poble Català a partir del 2009. En efecte, el 3 de 

maig del 2016 En David Raventós havia començat una Vaga de Fam Indefinida fins que els 72 diputats 

escollits en llistes independentistes (62 de JuntsxSí i 10 de les CUP) declaressin el 27-S del 2015 en el 

Parlament de Catalunya, la independència de Catalunya. 

 

Si tot el Poble Català conegués aquella Vaga de Fam, aviat els catalans recuperaríem la llibertat perduda 

el 1714 en molt poc temps. Per què? Doncs perquè  

---la grandíssima majoria dels catalans actualment emprenyats i confusos,  

---una part molt important dels catalans actualment desanimats i deprimits,  

---i una part suficientment considerable dels catalans de bona fe actualment encara processistes,  

acabaríem de comprendre que en realitat els actuals dirigents processistes -començant pels que estan 

protegits a la presó i a l’“exili”- són els qui han impedit la nostra independència/llibertat. I ho han im-

possibilitat diverses vegades: com a mínim, el 9-N del 2014, el 27-S del 2015 i el 27-O del 2017. I avui 

mateix continuen impedint la nostra independència/llibertat, atès que des del 21-D del 2017 tenen majo-

ria de 70 escons (34 de JuntsxCat, 32 d’ERC i 4 de les CUP) sobre 68, i, per tant, podrien declarar-la 

immediatament avui mateix.   

 

Però cal que els catalans ens atrevim a comprendre que NI ARA NI MAI l’objectiu dels dirigents 

processistes ha estat declarar la independència/llibertat de Catalunya, ans el contrari. TOTS (ex-

cepcions, si us plau!!! Poso només aquí aquesta petició de noms i cognoms per no repetir-la cada cop 

que escric “TOTS”, però que se l’ha de considerar implícitament escrita) han estat dirigents autono-

mistes que, davant del nou aixecament el 2009 del Poble Català per recuperar la llibertat, es van 

reciclar en processistes disfressats d’ independentistes per agafar la direcció i control de les mobi-

litzacions. La seva funció SEMPRE ha estat impedir la independència, han actuat DELIBERA-

DAMENT I CONTINUA per obstaculitzar-la ... i, malauradament, fins ara ho han aconseguit.  

 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/07/vida-veritat-llibertat/
http://directe68.cat/
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https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/12/08/seguir-setmanalment-la-vaga-de-fam-indefinida-den-raventos-per-la-independencia/
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Per això TOTS aquests líders aparentment “perseguits” i TOTA la resta de diputats, consellers i diri-

gents de la Generalitat de Catalunya (i això inclou TOTS els 135 diputats del Parlament de Catalunya, 

des del PP fins a les CUP) van actuar AMB TOTAL CONEIXEMENT, CONSCIÈNCIA, INTENCIO-

NALITAT I UNANIMITAT: 

1.- per tal de censurar la Vaga de Fam d’En David Raventós,  

2.- per tal d’obligar-lo a interrompre-la amb internament hospitalari involuntari,  

i 3.- per tal de reprimir-la amb tortura química amb psicofàrmacs i amb inducció al suïcidi.  

Confio en que si això fos conegut amb detall pels catalans, en poques setmanes la situació canviaria ra-

dicalment a Catalunya i, els líders processistes serien bandejats. I sense tenir aquí els seus servidors ca-

talans camuflats d’independentistes, des d’allà Madrid poc d’efectiu podria fer, i els catalans per fi recu-

peraríem la llibertat que els castellans ens van arrabassar el 1714.  

 

 

TOTS ELS DIRIGENTS ENS VAN O BÉ ENGANYAR (els no-processistes)  

O BÉ TRAIR (els processistes) EL 27-O DEL 2017 

 

I encara més forta seria aquesta reacció del Poble Català si comprengués que igualment TOTS els 135 

diputats, des del PP fins a les CUP, van enganyar-nos/trair-nos AMB TOTAL CONEIXEMENT, 

CONSCIÈNCIA, INTENCIONALITAT I UNANIMITAT el 27-O del 2017 escenificant en la Sessió 

Plenària del Parlament de Catalunya que proclamaven la República Catalana, quan TOTS ells sabien 

perfectament que NO ho estaven PAS fent sinó que ens estaven enganyant/traint.  

 

En efecte, com recull l’Acta de la Mesa del Parlament del 27-O que va preparar la dita Sessió Plenària, 

els representants de TOTS els 135 diputats van acordar que “les propostes de resolució que s’aprovin no 

tenen efectes jurídics” ja que “només és objecte de votació i aprovació la part dispositiva de les propos-

tes”. En conseqüència, NO va PAS ser “objecte de votació i aprovació” la part resolutiva. Aquest acord 

implica que TOTS van conxorxar-se per enganyar/trair al Poble Català. Com? Molt senzill (senzill per 

uns mentiders/traïdors com ells, és clar!): Na Carme Forcadell va llegir un text dispositiu (“República 

Catalana...” bla, bla, bla) però VA POSAR A VOTACIÓ LA PART RESOLUTIVA D’UN ALTRE 

TEXT (en particular, la condemna del famós article 155!).  

 

I que en particular TOTS els 72 diputats processistes escollits en llistes independentistes eren absoluta-

ment conscients que ens estaven traint (mentre que els 63 diputats no-independentistes “només” ens 

estaven enganyant) queda demostrat per tres fets:  

1) que TOTS els 72 van acordar demanar vot secret (en lloc del vot nominal que qualsevol independen-

tista voldria, orgullós de participar en la sessió plenària del Parlament de Catalunya que anava a procla-

mar la Declaració d’Independència);  

2) que TOTS els 72 van decidir que 2 d’ells s’abstindrien (per això va haver-hi 70 “Sí” en lloc de 72, i 2 

abstencions);  

i 3) que TOTS els 72 van ser còmplices en decidir exactament quins 2 dels 72 s’abstindrien. En efecte, 

van haver de dir “Tu i tu us abstindreu” o bé “Tu i jo ens abstindrem”, ja que, si no es decidia exacta-

ment quins 2 dels 72 diputats s’abstindrien, hi havia el risc que a l’hora de la votació secreta s’abstin-

guessin 7 ... o 18 ... o 25 o..., i aleshores hagués esclatat l’escàndol!  

 

I, ¿per què TOTS els 72 diputats “independentistes” van demanar vot secret, i TOTS els 72 van decidir 

exactament quins 2 s’abstindrien? Per què van actuar així? 

 

La resposta que hi trobo és -i si algú proposa una altra explicació, l’estudiaré atentament- la següent: que 

TOTS els 72 eren plenament conscients que en realitat NO estaven proclamant CAP “República Cata-

lana”. O sigui que TOTS els 72 sabien perfectament que en realitat estaven traint al Poble Català ... i, 

convé tenir-ho present, també estaven enredant al poble castellà i a tots els pobles no-catalans. I els capi-

tostos de Madrid també sabien molt bé que tot plegat era comèdia, i per aquesta raó van fer la seva part 

del teatre amenaçant sempre amb l’article 155 quan, si haguessin temut que "el procés d'independència" 

anava de debò, l’article a aplicar seria el 116.  

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/10/29/superem-el-27-o-actuem-per-la-republica-del-principat-de-catalunya/
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Per tant, TOTS els 72 sabien molt bé que no feien cap trencament amb Madrid/Castilla/Estado-Español, 

i que, en conseqüència, la seva actuació intencionadament traïdora perllongava la dependència/es-

poli/genocidi del Poble Català. I amb el vot secret i les dues abstencions, TOTS els 72 ja preparaven 

amb anticipació un argument defensiu per quan els cridessin “los Excelentísimos Jueces de los Tribu-

nales de Justicia de Madrid”. Després de fer la maleta, d’acomiadar-se de la família, de deixar gravat un 

missatge animant al Poble Català a “Construir la República Catalana” (que ells NO havien proclamat; 

quin cinisme!), van agafar l’AVE de Sants a Atocha per anar a declarar: “Sabe, Señor Juez, todo lo que 

hicimos era simbólico y no tenía efecto jurídico alguno. Y, además, yo me abstuve”. I estic segur que el 

fet que mitja dotzena d’acusats utilitzin l’argument “Yo fui uno de los dos que se abstuvo”, no obrirà 

cap investigació oficial complementària sobre quins van ser realment els dos que es varen abstenir i 

quins estan utilitzant fraudulentament aquest argument.  

 

Però si TOTS els 72 diputats processistes eren plenament conscients d’aquesta monstruosa traïció al Po-

ble Català, també ho havien de ser TOTES les cúpules de TOTES les entitats processistes: les direccions 

dels seus respectius partits ... i les direccions d’ANC i d’Òmnium ... i els serveis jurídics del Parlament 

... i els directors dels mitjans de comunicació “independentistes”... i tothom “ben situat o ben informat”! 

 

Es comprèn així el que en realitat va passar: la cara de gos com fuig que tenien... i que no hi hagués cap 

discurs del “nou President de la nova República Catalana independent” ... i que no es celebrés cap “Con-

sell dels Ministres de la nova República Catalana” ... i que no es publiqués “la Declaració d’Independèn-

cia” ni en el BOPC ni en el DOGC... i que no es baixés “la bandera española”... i que no es prengués el 

control del territori ... i que no es demanés cap reconeixement internacional ... i que ... i que ... i que ... i 

que ... I QUE RES D’INDEPENDÈNCIA/LLIBERTAT. 

 

 

PERÒ LA PRESÓ I L‘“EXILI” CONVERTEIXEN ELS TRAÏDORS EN HEROIS  

QUE CONTINUEN TRAINT-NOS DES DE LES PRESONS I DES DELS LLOCS D’“EXILI” 

 

I el que és més important d’entendre ara: que, per tal d’evitar que, a mesura que passessin els dies, cada 

cop més catalans ens adonéssim de la traïció de TOTS els “nostres” dirigents “independentistes” i co-

mencéssim (molts de paraula... però alguns d’obra!) a exigir-los explicacions sobre la seva conducta, els 

principals responsables traïdors van decidir buscar protecció davant del Poble Català: 

---els uns, anant voluntàriament a fer-se empresonar a Madrid. 

El que no van fer és comportar-se com ho faria qui després seria un autèntic pres polític català: obligar a 

que “las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado Español” els detinguessin en el seu despatx a una 

Conselleria o al Palau de la Generalitat o al Parlament de Catalunya (o fins i tot a casa), amb tot l’escàn-

dol tant intern com internacional que això implicaria. Un veritable pres polític no fa centenars de kilò-

metres per anar a entregar-se de manera que no deixa de ser voluntària per moltes citacions que rebi... ¡i 

encara menys quan pretén que el 27-O va dirigir la proclamació de la República Catalana i, per tant, 

l’emissor de les citacions radica en el país estranger del que justament afirma haver-se independitzat! 

---i els altres, fugint (NO de Madrid SINÓ dels catalans) a l’estranger. 

Però posats a fugir, no van anar a Lapònia (on fa fred i queda aïllat) sinó al rovell de l’ou europeu: Bèl-

gica. I a Escòcia. I a Suïssa. I molt millor presentar la fugida com si fos un verdader exili polític, situa-

ció que proporciona moltes avantatges... sobre tot si es pertany a un partit que participa en “el poder de-

mocràtica europeu” malgrat que només sigui en el (sub)poder de “la Comunidad Autonómica Catalana”. 

 

I aquestes dues maniobres són molt importants, ja que tant a la presó com a l’“exili”, i protegits com es-

tan del Poble Català, actualment TOTS dos grups de traïdors apareixen convertits en herois, i això els hi 

permet a TOTS ells “internacionalitzar el procés català”, és a dir, continuar la seva tasca traïdora:  

A) enganyant sobre el que realment va passar el 27-O (i abans, des del 2009!);  

B) cridant a participar en unes votacions anti-catalanes organitzades per Madrid on l’únic que s’escollia 

el 28-A va ser quins traïdors ens representarien a Madrid, i l’únic que s’escollirà el 26-M és quins traï-

dors ens representaran a Brussel·les o en els “Ayuntamientos”;   

https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/12/181104-A-prop%C3%B2sit-del-grav%C3%ADssim-engany-tra%C3%AFci%C3%B3-27-O-9p.pdf


C) continuant  podrint la situació amb les crítiques, friccions, disputes, censures, ganivetades, etc., entre 

unes i altres suposades “candidatures independentistes”;  

D) demanant votar en “un referèndum pactat i vinculant com Escòcia” que seria la trampa definitiva... i 

per això silencien que a Escòcia li van robar la independència al poble escocès perquè va haver-hi tupi-

nada amb plena complicitat dels dirigents de l’Scottish National Party i dels mitjans de comunicació es-

cocesos que apareixen com independentistes; 

E) articulant la “mediació internacional que pressioni a Madrid per a que finalment s’avingui a negociar 

un referèndum pactat i vinculant com Escòcia”; 

F) ... 

 

 

Però tornem a la Vaga de Fam Indefinida d’en David Raventós el maig del 2016: 

 

 

CONÈIXER ELS LÍDERS PER LA TELE, O BÉ PERSONALMENT DES DE FA 30 ANYS 

 

Per començar a assimilar la importància decisiva del que va passar en aquella Vaga de Fam, cal saber 

que fa 30 anys que (gairebé) TOTS els principals líders processistes coneixen personalment En David 

Raventós. Recíprocament i lògica, En David Raventós coneix personalment a (gairebé) TOTS els princi-

pals líders processistes. I el que és cabdal: En David també coneix les respectives fosques trajectòries de 

(gairebé) TOTS els principals líders processistes, amb les continues ziga-zagues polítiques de tots i ca-

dascun d’ells.  

 

A mi mateix m’ha costat prop de dos anys copsar la decisiva importància que aquests trenta anys de co-

neixença detallada que En Raventós té dels “nostres dirigents catalans independentistes” tenen pel pre-

sent-i-futur del Poble Català, coneixença que implica una informació importantíssima que NO es troba 

ENLLOC més. 

 

Jo, com la immensa majoria dels catalans, conec els nostres dirigents a través dels mitjans de comunica-

ció (sobretot, dels catalans, però també dels no-catalans). Més exactament: els coneixem a través del que 

aquests mitjans volen que coneguem dels nostres dirigents, que és el que ens comuniquen sobre ells se-

guint les ordres dels qui controlen els dits mitjans. És a dir, sabem el que “alguns poderosos anònims” -a 

determinar- volen que nosaltres sapiguem, i aquests “alguns” fabriquen, programen i mouen els perso-

natges de la manera que més útils els hi siguin a ells... i més perjudicials ens resultin a nosaltres.  

 

 

PISTES DE COM “ALGUNS” VAN FABRICAR “EL PRESIDENT PUIGDEMONT”  

PER TAL D’IMPEDIR LA INDEPENDÈNCIA/LLIBERTAT DE CATALUNYA 

 

Poso un exemple que ara tinc clar: el primer engany sobre Puigdemont per tal de fer possible que pogués 

arribar a ser President de la Generalitat de Catalunya i que així els dies 10 i el 27 d’octubre del 2017 

traís al Poble Català fent dues falses “declaracions d’independència” que mai no haguéssim permès a 

Mas, és haver-nos fet creure que, al contrari de Mas, “Puigdemont sí que és dels nostres perquè aquest 

és independentista des de jove, és de pedra picada, és de soca-rel”. Però en realitat va ser totalment in-

ventat per “alguns” que van voler catapultar Puigdemont fins a dalt de tot de la Generalitat per tal que 

quan fos necessari, podés ser decisiu traint al Poble Català.  

 

Només cal llegir (algunes de) les 238 pàgines del llibre de Puigdemont publicat el setembre del 2018, 

“LA CRISI CATALANA. Una oportunitat per a Europa”, per trobar nombroses idees, propostes, frases, 

expressions, etc., que MAI faria un independentista veterà (ni un de recent; per exemple, dels últims set 

anys, com és el meu cas). Començant pel títol: a quin independentista de veritat se li ocorreria anomenar 

“crisi” al que està passant a Catalunya els darrers anys? Cal recopilar-les, transcriure-les, contextualit-

zar-les, comentar-les i explicar-les, i convertir això en un llibre que serveixi per a la formació d’indepen-

dentistes de veritat. Però implicaria moltíssim temps i exigiria el triple de pàgines, i jo no arribo a fer-
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ho. Ajut! De totes formes, En David Raventós en proporciona molts elements i exemples en el capítol 

70 de Radio Hadrian, “Desmuntant ‘La crisi catalana’” (també ho trobes a https://www.you-

tube.com/watch?v=rOj4ORV7GIg, o a https://www.youtube.com/watch?v=f2nz5OD-KCE) 

 

Això anterior ho pot comprovar qualsevol que llegeixi el llibre publicat. Però En David explica en diver-

sos dels fins avui 94 programes d’una hora a l’escocesa Ràdio Hadrian, molts detalls del camí que se li 

construeix a Puigdemont. Vet aquí un resum dels punts més públics: 

---Puigdemont es comença a guanyar un cert espai propi internacional el 2004 amb el diari en anglès 

Catalonia Today (actualment dirigit per la seva dona, Marcela Topor). Resulta que Puigdemont el va 

fundar amb un soci, Stephen Burgen qui, en un article seu a The Guardian, afirma que l’independen-

tisme català és racista citant a... Xavier Garcia Albiol! (el lector de The Guardian no sap qui és N’Al-

biol, però Puigdemont, sí); qui ataca la immersió lingüística en actes públics de Societat Civil Catalana; 

qui escriu al digital anticatalà Crónica Global i a The Scotsman, diari unionista escocès; ... 

---el 2007 passa a ser cap de llista per CIU a alcalde de Girona perquè el candidat previst, Carles Mas-

cort, i els seus familiars més directes van rebre amenaces de mort (en un principi, Puigdemont també va 

fer veure que rebia avisos fins que la investigació dels Mossos d’Esquadra va revelar que qui feia les 

trucades era el seu home de confiança i amic seu Eduard Berloso, actualment vicealcalde de Girona). Fi-

nalment, Puigdemont arribarà a alcalde l’1 de juliol del 2011; 

---salta a president de l’AMI el 17 de juliol del 2015 perquè Josep Maria Vila d'Abadal va dimitir per-

què “abandonava la política” (això sí, sent poques setmanes després co-fundador i dirigent de Demòcra-

tes de Catalunya);  

---arriba a president de la Generalitat el 10 de gener del 2016 gràcies a un empat (miraculós?) de 1515 a 

1515 a l'Assemblea Nacional Extraordinària de les CUP a Manresa el 27 de desembre del 2015, que 

“obliga a Mas a fer un pas al costat”. I, ves per on, Mas designa a Puigdemont el dia 9 de gener, hores 

abans d’haver de convocar noves eleccions autonòmiques; 

---durant aquest camí, les CUP s’obliden que havien denunciat a Puigdemont quan era alcalde de Girona 

per fer tràfic d’influències.  

 

Sembla que Puigdemont és un home de sort ple de casualitats favorables, oi? 

 

 

LA SORT NOSTRA ÉS TENIR EN DAVID RAVENTÓS VIU 

 

Considero que En David Raventós és un tresor del Poble Català. Per què? Perquè té una trajectòria, 

una experiència i una memòria privilegiades que li han permès obtenir i recordar unes informacions úni-

ques sobre qui són i què fan en realitat els nostres dirigents actuals, informacions que són imprescindi-

bles per a treure'ns-els de sobre i que aleshores els catalans puguem recuperar la llibertat que ens va ser 

presa el 1714. 

 

En David els va conèixer (gairebé) a TOTS a finals dels anys 80 a la Facultat de Dret de la Universitat 

de Barcelona i a la direcció, als Congressos, a les Assemblees i a les activitats durant diversos anys de la 

FNEC (Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya). I després es van anar trobant-i-distanciant com 

actiu militant a CDC, a ERC, a Reagrupament, a Solidaritat, a l’ANC; participant a nombrosos actes, 

conferències, mítings, manifestacions, ...; assistint a moltes negociacions cara a possibilitar l’actuació 

conjunta; etc. I En Raventós explica que durant 25 anys s’alegrava quan s’assabentava que tal o qual 

d’aquells companys de la Facultat de Dret, de la FNEC o de militàncies posteriors, assolia un càrrec di-

rectiu en els partits catalanistes o bé era anomenat cap d’un Departament, o d’una Direcció General, o 

d’una Conselleria, o encara més a munt, de la Generalitat de Catalunya. Com ell mateix diu: “Jo he sigut 

molt més beneit que qualsevol dels que actualment es sorprenen, es molesten o fins i tot s’enfaden amb 

mi pel que explico a Radio Hadrian i a Ràdio Catalunya Universal, o a les Presentacions de Directe-68, 

o al FaceBook o a Twitter o en trobades personals: jo he estat enganyat durant 25 anys tot i que els 

conec personalment i que he conviscut moltíssimes hores amb ells, i perquè els considerava els meus 

amics... malgrat que sovint no entenia moltes de les seves conductes”. 

 

https://www.facebook.com/resistenciaindependentistacatalana/videos/radio-hadrian-cap%C3%ADtol-70-desmuntant-la-crisi-catalana-de-puigdemont/2132460297002564
https://www.facebook.com/resistenciaindependentistacatalana/videos/radio-hadrian-cap%C3%ADtol-70-desmuntant-la-crisi-catalana-de-puigdemont/2132460297002564
https://www.youtube.com/watch?v=rOj4ORV7GIg
https://www.youtube.com/watch?v=rOj4ORV7GIg
https://www.youtube.com/watch?v=f2nz5OD-KCE
https://www.youtube.com/results?search_query=Radio+Hadrian
https://ca.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3_Nacional_d%27Estudiants_de_Catalunya
https://www.youtube.com/results?search_query=Radio+Hadrian
http://www.catalunauniversal.cat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVy562hvKDpmTTic9tuXk3jltoFyr2gpR
https://www.facebook.com/david.raventos.9
https://twitter.com/DavidRaventos


Tot va canviar radicalment el 12 desembre del 2013 quan Mas:  

1) convoca el Referèndum pel 9 de novembre següent ... ¡gairebé un any més tard!... quan després del 

grandiós èxit de la Via Catalana a la Independència de l’11 de setembre tots els catalans esperàvem que 

el referèndum seria immediat. Certament, una característica dels líders processistes és que han anat 

allargant les convocatòries (i ara es pot afirmar amb contundència que aquests retards tenien l’objectiu 

de fer podrir la situació),  

i 2) s’inventa (o li inventen) la pregunta doble (convé recordar-la: "Vol que Catalunya esdevingui un es-

tat?”. I en cas afirmatiu: “Vol que aquest estat sigui independent?") amb resposta triple (“No” i, en cas 

de "Sí", aleshores escollir “Sí-No” i “Sí-Sí”). 

 

En David va comprendre que aquesta pregunta convertia aquell promès REFERÈNDUM D’INDEPEN-

DÈNCIA DE CATALUNYA en una simple Consulta Popular, una espècie d’enquesta  sense absoluta-

ment cap validesa jurídica. Per què? Doncs perquè la pregunta vàlida d’un referèndum ha de ser obliga-

tòriament una pregunta clara (per exemple: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent?”) que 

tingui resposta binària també clara (“Sí” o “No”), que és el que fins el dia anterior afirmaven arreu 

TOTS (Junqueras, Forcadell, David Fernández i tutti quanti). Però, de sobte, TOTS van canviar: TOTS 

van passar a aplaudir la pregunta d’En Mas, i TOTS es van col·locar disciplinadament darrere la seva 

iniciativa traïdora.  

 

En canvi, En David Raventós va començar a explicar a tothom a qui podia arribar -polítics, periodistes, 

professors,...- el molt inadequat i contraproduent que era aquella doble pregunta que convertia el refe-

rèndum en una consulta quan aleshores les enquestes del CEO donaven 40 punts de diferència a favor 

del “Sí” sobre el “No”. Va començar a rebre silenci, aïllament i menyspreu. Finalment, i per tal de tren-

car el mur que l’envoltava, dos mesos més tard, el 2 de febrer del 2014, En David va treure el vídeo de 

43:16 minuts “La pregunta trampa que mata la independència” https://www.you-

tube.com/watch?v=z0PjEMGsMZs I tres dies més tard en feia pública una versió més curta (10:40): 

“La pregunta trampa que mata la independència” (resum) https://www.you-

tube.com/watch?v=nRcx3lxjP_M&spfreload=5 És molt important veure’ls (o re-veure’ls) ara per copsar 

millor el que aquelles explicacions representaven en aquells moments... i el que encara signifiquen 

avui! 

 

Aleshores van multiplicar-se i agreujar-se els atacs que va rebre fets per seguidors dels partits i entitats 

“independentistes”, amb amenaces, insults i desqualificacions de tot tipus contra ell i contra els seus. 

Resultats? Família desfeta, ensorrament del seus ingressos econòmics, marginació cada cop més gran... 

A més, de TOTES les portes a les quals va trucar ell o els seus col·laboradors quan ja estava tancat con-

tra la seva voluntat al psiquiàtric: els partits, grans i petits, i l’ANC; mitjans de comunicació, igualment 

grans i petits, i també alguns internacionals -The Guardian, diaris escandinaus, TeleSur de Veneçu-

ela,...-; entitats internacionals crítiques –Wikileaks, ...-; associacions de Drets Humans -Drets, Sobirania 

i Justícia, ...-; consolats de països aparentment en conflicte amb l’“Estado Español” -Veneçuela, Rússia, 

Xina,...-; etc., CAP VA OBRIR-SE! 

 

 

LA VAGA DE FAM INDEFINIDA COM A DARRER RECURS 

 

Tement amb raó per la seva vida, En David decideix recórrer a l’eina tradicional i final arreu de la lluita 

per la justícia i la llibertat: fer una Vaga de Fam Indefinida fins a obtenir l’objectiu. I això amb risc 

de la pròpia vida, com va passar el 1981 amb En Bobby Sands, mort als 27 anys després de 66 dies de 

vaga de fam, i altres militants de l’IRA... i d’altres partits i moviments.  

  

Aquí cal recordar, en contrast, que quan l’1 de desembre del 2018 Sánchez, Turull, Rull i Forn van co-

mençar una “vaga de fam” NO-INDEFINIDA per la DEPENDÈNCIA (respecte de l’“Audiencia Nacio-

nal”), Turull va explicar a RAC1 que prenien sals minerals, glucosa, cafè i sucre, raó per la qual poso les 

cometes ja que a “això” no se li pot dir vaga de fam. A més, Jordi Sánchez -qui, amb 30 anys, ja havia 

fet mèrits suficients com per a que Xirinacs li dediqués una dotzena de línies del seu llibre La traïció 
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dels líders- va acabar de definir què feien en realitat quan dos dies després va declarar, també a RAC1: 

"No és un acte d'irresponsabilitat. No ens hem tornat bojos, no ens anem a immolar. La vaga de fam és 

una protesta molt protocol·litzada i seguiré aquest protocol. Per fer bé una vaga de fam no cal improvi-

sar. No vull ser el Bobby Sands català". 

 

Setmanes abans de començar la Vaga de Fam Indefinida fins que es declarés la independència de Cata-

lunya i d’Escòcia, En David va fer públic el text de 23 pàgines Procés al procés. COM PROCLAMAR 

LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA. Ara, amb aquesta perspectiva de tres anys i del profund 

significat de la Vaga de Fam Indefinida, és ja un document històric que convé llegir o, millor, estudiar. 

 

Finalment, En David va començar la seva Vaga de Fam Indefinida per la Independència a les 12 del 

migdia del dimarts 3 de maig del 2016. Estava unes hores a la Plaça de Sant Jaume i unes altres hores 

davant del Parlament de Catalunya, i va entregar el Manifest on explicava el perquè i els objectius de la 

seva vaga de fam a (gairebé) TOTS els parlamentaris i consellers, i al propi Puigdemont. Per cert, Jun-

queras va fugir corrents per no agafar el full. I és significatiu que N’Anna Gabriel se li burlés a la cara.  

 

En David confiava que, a mesura que anessin passant els dies de vaga de fam i anés circulant la notícia, 

es generarien una sèrie de moviments que acabarien forçant als 72 diputats escollits el 27-S del 2015 en 

llistes independentistes (62 a la de Junts per Catalunya i 10 a la de les CUP) a fer una Declaració Unila-

teral d’Independència. 

 

Però la realitat va ser molt diferent. Sense entrar aquí en detalls (se’n poden trobar a l’apartat 19 de la 

pàgina DOCUMENTACIÓ del meu blog LA GOTA CATALANA):  

1) la Vaga de Fam va ser totalment censurada des del dia següent, el dimecres 4;  

2) el dimarts 17 de maig En David va ser víctima d’un internament involuntari en el Departament de 

Psiquiatria de l’Hospital del Mar, on va ser obligat a prendre psicofàrmacs;  

3) dos dies després de ser tancat, es va veure compel·lit a deixar la Vaga de Fam, impedint així que fos 

Indefinida, com ell volia fer-la;  

4) l’internament involuntari i el tractament quimioteràpic forçat van ser perllongats durant 2 mesos més;  

5) va rebre l’alta el 18 de juliol, sortint zombi de l’hospital, sense reconèixer amics a pocs metres, amb 

dos psicofàrmacs (Depakine i Risperidona) prescrits de per vida, i amb l’obligació d’anar quinzenalment 

a visita psiquiàtrica.  

 

Això és terrorisme d’estat amb segrest, aïllament i silenci forçats, amb sotmetiment a tortura química 

durant 62 dies, amb intent de destrucció psíquica, i amb inducció al suïcidi.  

 

Afortunadament, En David va anar abandonant aquest camí a la anihilació i a la mort, i va recuperar-se 

plenament. Fa més d’un any que lidera “Directe-68, el partit polític sense polítics que declararà la inde-

pendència”. La CENSURA TOTAL va silenciar el 2016 (i ara) la Vaga de Fam d’En David, i, de ma-

nera anàloga, també actualment la CENSURA TOTAL està silenciant el partit d'En David i així impe-

deix que el Poble Català conegui l’existència i les propostes de Directe-68 (com, a un altre nivell, cen-

sura l’existència i les propostes de LA GOTA CATALANA, totalment diferents però perfectament com-

plementàries a les de Directe-68). 

 

 

DAVANT DE TOT AIXÒ, VULL SUBRATLLAR: 

 

--- 1) que la censura va ser aplicada per TOTS els mitjans de comunicació, tant pels radicats a Barce-

lona com pels radicats a Madrid. En aquells moments, diversos “independentistes de tota la vida” em 

van argumentar: “Aquesta vaga de fam és contraproduent perquè Madrid la utilitzarà contra nosaltres”. 

Els fets van demostrar que això NO va passar, ans el contrari: Madrid, com Barcelona, també va silen-

ciar la Vaga de Fam d’En David. I també la van censurar TOTS els dirigents dels diferents representants 

polítics de Madrid a Catalunya: PP, PSC, C’s, Comuns,...; 
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--- 2) que la repressió va ser realitzada amb ple coneixement de TOTS els dirigents del procés (inclosos 

els NO-vaguistes-de-fam Sánchez, Turull, Rull i Forn) i amb plena complicitat de TOTS els dirigents 

catalans anti-procés. I també de TOTS els dirigents de Madrid; 

 

--- i 3) que atès que (gairebé) TOTS els dirigents del procés fa trenta anys que coneixen personal-

ment En David, si el procés de veritat desitgés i actués per la independència de Catalunya, ¿quina ha-

gués estat la reacció adequada, sana, correcte d’aquests dirigents? Convocar una reunió entre ells i tenir 

una conversa d’aquest tipus: “Us en recordeu de l’eixelebrat d’En David Raventós? Doncs ara resulta 

que ha començat una vaga de fam indefinida per la independència, i la fa aquí mateix: a la plaça Sant 

Jaume o davant del Parlament de Catalunya! Dels aquí presents, ¿qui tenia una bona relació amb ell? 

Considero que el millor per solucionar aquest conflicte és formar entre nosaltres una comissió plural 

per anar a veure’l i per fer-li entendre que la vaga de fam és contraproduent ja que nosaltres estem fent 

el millor que realment es pot fer per tal d’assolir la independència l’abans possible. Com que tots reco-

neixem que En David és una persona intel·ligent, segur que entendrà que la vaga de fam ara és contra-

produent, i la deixarà. I també podem quedar per dinar junts aviat i per recordar aquells temps de jo-

ventut”. Res d’això, que és el que considero normal que passés, no va ocórrer...  

 

 

ATREVIR-NOS A RECONÈIXER I A DIR LA VERITAT. I TRENCAR LA CENSURA DEMO-

CRÀTICO-PROCESSISTA PER A QUE LA VERITAT ARRIBI AL POBLE CATALÀ 

 

Fa ja tres anys, aquella Vaga de Fam Indefinida per la Independència hauria pogut canviar tota la situa-

ció al nostre país i, bandejant el procés, hauria reorientat la mobilització del Poble Català cap a obtenir 

la independència/llibertat, i ara ja seriem independents. Però justament per aquest motiu, TOTS els diri-

gents processistes (i també, cal tenir-ho molt present, TOTS els dirigents anti-processistes, tant els de 

Barcelona com els de Madrid) la van censurar i represaliar. 

 

Per això afirmo rotundament que la Vaga de Fam Indefinida d’En David Raventós del 2016 és l’acte po-

lític/social/vital més important fet per una persona recentment a Catalunya: posa al descobert la dicta-

dura democràtico-española-processista sobre els catalans que impera a Catalunya al servei de 

Madrid. Per tant, aquella Vaga de Fam continua assenyalant de manera claríssima que el principal obs-

tacle a la independència/llibertat de Catalunya són TOTS els dirigents processistes, i en especial 

els dirigents traïdors que estan protegits (insisteixo: respecte i davant del Poble Català) bé a la 

presó o bé a l’“exili”. 

 

I aquella Vaga de Fam també confirma que la Generalitat de Catalunya emergida el 1977 és una part in-

tegral i integrant de l’“Estado-Español”. I, per tant, és anticatalana. L’actual Generalitat de Catalunya 

usurpa aquest nom històric i en realitat: 

1.- és l’ETT (Empresa de Treball Temporal) del Poble Català, 

2.- però és una ETT molt especial ja que és l’ETT del Poble Català però actuant no només en interès 

propi sinó també al servei de l’“Estado-Español”, és a dir, al servei de l’Estat estranger enemic, invasor, 

ocupant, espoliador i genocida. I per poder fer aquesta funció, l’actual Generalitat de Catalunya ha de 

ser prèviament la carcellera del Poble Català.  

3.- Com a conseqüència, la Generalitat de Catalunya és el principal factor de desnacionalització del Po-

ble Català. Per això dona l’esquena als nostres més de mil anys d’Història: a 30 generacions de catalans 

que vam ser el poble més lliure d’Europa, i a 12 generacions que han nascut i mort preses. Aquesta Ge-

neralitat està impedint la independència/llibertat del Poble Català. 

 

Considero que la veritat i la realitat de tot el que En David Raventós explica amb noms i cognoms, i 

amb fets concrets donant les respectives dates, dades i, sovint, documents (articles, fotos,...): que TOTS 

els dirigents del procés actuen intencionadament contra la llibertat/independència del Poble Català, que-

den confirmades per múltiples fets. Per exemple: 

---fins ara, cap d’ells no ha acceptat el cara a cara que En David demana des de fa cinc anys, 
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---fins ara, cap d’ells no ha presentat una denúncia o una querella o el que sigui contra En David Raven-

tós per difamació, calumnies, atac a l’honor o altri, 

---fins ara, a cap de les 16 presentacions públiques que En David Raventós ha fet de Directe-68 a 14 ciu-

tats de Catalunya i a dos barris de Barcelona, i que són convocades amb cartells que s’enganxen (i que, 

per cert, molts són arrancats selectivament, és a dir, deixant sense treure cartells processistes enganxats 

al costat) als carrers, a les places i a prop dels locals del partits i de les entitats processistes, no s’ha pre-

sentat cap dirigent o regidor o militant a defensar el procés, 

---fins ara, ni TV3 (que, per cert, va començar poc després de l’aplicació del 155 un programa especial-

ment renta-cervells de tanta durada com FAQs) ni Catalunya Ràdio ni RAC1 ni cap altre dels mitjans de 

comunicació processistes no han entrevistat En David Raventós (ni, ho dic de pas i sabent que sóc molt 

menys conegut que En David, tampoc no m’han entrevistat a mi), 

---fins ara, TV3, Catalunya Ràdio, RAC1 i els altres mitjans de comunicació processistes han censurat 

en els seus programes l’existència de Directe-68 (i, ho dic de pas i sabent que el meu blog és molt 

menys conegut que Directe-68, també l’existència de LA GOTA CATALANA), 

---... 

 

 

SITUAR AQUELLA VAGA DE FAM, I TAMBÉ EL QUE ARA ESTÀ PASSANT, EN CONTI-

NUÏTAT AMB EL PASSAT. EN PARTICULAR, AMB ELS ANYS 70 I AMB XIRINACS 

 

Per avaluar la importància la Vaga de Fam Indefinida d’En David Raventós, cal situar-la en el seu con-

text històric. I per fer-ho adequadament, cal entendre que les grans mobilitzacions d’un poble no són li-

neals sinó que són per onades que comencen a causa de la confluència de nombrosos factors que proba-

blement compleixen un ritme històric... i el ritme corresponent a Catalunya sembla ser de 39 anys. 

 

No conec cap estudi sobre les successives onades per la llibertat viscudes i lluitades pel Poble Català des 

del 1714. Però els seus repetits esforços van obligar als invasors/ocupants/espoliadors/genocides a afir-

mar significativament que “¡Hay que bombardear Barcelona cada 50 años para que Cataluña continue 

sometida!”. 

 

Ja actualment, l’any 2009 el Poble Català es torna a aixecar per recuperar la llibertat. Això s’expressa 

com a mínim en tres factors que apareixen/suren “de sobte”:  

---un moviment popular independentista (les Consultes per la Independència començades a Arenys de 

Munt el 13 de setembre del 2009),  

---un partit clarament independentista (Reagrupament, partidari de fer una Declaració Unilateral d’In-

dependència),  

---i un poder econòmic independentista (el Cercle Català de Negocis d’En Ramon Carné). 

 

L’anterior aixecament del Poble Català per tornar a ser lliure va ser als anys setanta (i per “casualitat” 

resulta que 2009 – 39 anys = 1970), i un geni com Lluís Maria Xirinacs va dedicar molta part de mitja 

dotzena d’anys de la seva intensa vida a deixar un detallat testimoni de com aquella onada va ser portada 

a la derrota per La traïció dels líders catalans d’aleshores. Els tres volums:  

1 – La sembra laboriosa (gener 1971-juny 1976) (publicat abril 1993);  

2 – Una pedregada seca (juliol 1976-juny 1977) (publicat abril 1994);  

i 3 – La collita perduda (juliol 1977-12 gener 1994) (publicat abril 1997),  

sumen gairebé mil pàgines.  

 

Vull ressaltar que, entre moltíssimes informacions i reflexions cabdals que haurien d’estar-se difonen 

profusament arreu, Xirinacs explica en el volum II que, de les diverses Vagues de Fam Indefinides que 

va fer, la nit del 5 de maig del 1977 en va començar una nova d’especial atès que, explica (negretes me-

ves), era “La primera acció meva en què els adversaris eren els meus antics companys de lluita an-

tifranquista. No seria la darrera. A partir d'ara, l'enemic «nacional i de classe» era més a prop. 

Aquest dia marcava un canvi fonamental de la lluita. La mort en la nostra societat no només ame-

naçava des de fora. També ascendia feréstega des de dintre.” 
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Sobre aquells líders, en el volum II afirma: ““Els polítics nostrats demostraren en la pràctica no te-

nir cap sentit de la sobirania nacional. (...) no tenien ni la més mínima idea de la responsabilitat 

que comporta ésser català.” 

 

Sobre aquells líders però ja enllaçant amb els actuals dirigents, en el volum III escriu: “(...) Qui podria 

deslliurar-nos de la generació de la dita transició? I qui la podrà substituir, si ells han practicat du-

rant els darrers vint anys (((NOTA: ara ja 42 anys))), igual que el general Franco, una política de 

terra calcinada per a tot allò que pogués significar la més mínima expressió de voluntat popular?”.  

 

I Xirinacs acaba: “(...) Amic lector, no vull acabar aquest llibre com manen les ordenances. Em limito a 

suspendre'l de mode intencionadament sobtat. Resta ben obert. En algunes coses et podria servir de 

manual de reflexió i d'acció. Es va perdre una prometedora collita. Preparem-nos per a la següent. 

Agafa tu aquesta crònica i continua-la amb la teva pròpia vida. 

 

No és cap casualitat que no hi hagi ni un sol dirigent processista que es reclami de Xirinacs. I, en con-

trast, no és cap casualitat que Xirinacs sigui un referent d’En David Raventós. (I també vull assenyalar 

que els seguidors de Xirinacs que conec, silencien aquest monumental llibre seu, que considero impor-

tantíssim en la situació actual per acabar de comprendre la validesa del que explica, concentrada en el 

seu títol: La traïció dels líders catalans actuals. També aquí m'interessa molt conèixer les possibles 

excepcions). 

 

 

 

CONCLUSIÓ 

 

Si els catalans volem recuperar la llibertat que ens va ser arrabassada el 1714, hem d’atrevir-nos a veure 

aquesta realitat i a actuar per canviar-la radicalment. LA GOTA CATALANA proporciona un QUÈ, uns 

continguts elaborats des del Punt de Vista Català, que permeten ressituar-se, i En David Raventós aporta 

el COM, l’estri per assolir ara, aviat, la independència/llibertat, el partit Directe-68, que permet l’actua-

ció pràctica.  

 

Als líders naturals del Poble Català ens toca impedir que es perdi l’actual “prometedora 

collita” i assumir la responsabilitat de portar-la a que els catalans recuperem la llibertat. 
 

Per això busco/busquem sinergia amb tothom que vulgui alliberar la nostra terra fent que 

l’invasor/ocupant/espoliador/genocida marxi, i que així Catalunya sigui de nou lliure! 
 

I considero que la condició imprescindible, sine qua non, per assolir-ho és trencar la cen-

sura espanyola/democràtica/catalana/processista. És benvinguda tota proposta en aquest 

sentit. 

 

Visca Catalunya de nou lliure !!! 
 
Barcelona, 16 de maig del 2019. Lleugers retocs el 17. Per cert, un 17 de maig com avui ara fa tres anys, 

En David fou internat contra la seva voluntat en el Departament de Psiquiatria de l’Hospital del Mar...
   

 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 
 

Investigador independent. 
 

Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 

arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, 

impedint així EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714 
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Convertir el “juicio al procés” en un bumerang contra els ocupants i també contra els traïdors 
 

“JUICIO”-5 
 

Quin disgust que m’has donat, Romeva, noi! 
 

Però, afortunadament, no m’ha durat gaire... 
 

Has promès “acatar la ‘Constitución española’ només ‘fins a la proclamació de la  

República Catalana’”. Però... ¿no l’havíeu ja proclamat el 2017 i ara l’esteu FENT?” 
 
Al migdia del dimarts 21 de maig del 2019, estava jo molt content escoltant per la ràdio com els “congre-

sistas y senadores catalanes” estaven FENT REPÚBLICA CATALANA en “el Congreso y el Senado espa-

ñoles” a Madrid. TOTS prometien -i no juraven, quedi clar que són moderns, “¡faltaria más!”- amb diver-

ses fórmules heterodoxes -això sí, quedi clar que no accepten l’ordre castellà, “¡faltaria más!”- i sota les 

esbroncades de Vox i alguns més –“cosa” que automàticament demostra el molt independentistes que són, i 

quedi clar que són demòcrates, “¡faltaria más!”- “acatar la Constitución Española”. Sí, aquella “Consti-

tución Española de 1978” que aleshores -sent el poble català víctima de La traïció dels líders- els catalans 

(volent innocentment allunyar-nos l’abans, i tot, el possible del franquisme) vam votar en un percentatge 

més alt que els castellans i altres no-catalans. 

 

Pensava mentre escoltava la ràdio fent altres feines:  

 

“Mira que bé! Seguint les directrius que, amb gran unanimitat, 

 

---van deixar marcades en missatges gravats fa més d’any i mig Sánchez i Cuixart primer i després Jun-

queras, Forcadell i la resta d’actuals heroics presos polítics abans de preparar la maleta, acomiadar-se de 

la família, agafar l’AVE de Sants a Atocha, anar caminant solets i voluntàriament a declarar davant de 

“Sus Ilustrísimas” de l’“Audiencia Nacional” o del “Tribunal Supremo” a Madrid, i a fer-se empresonar, 

 

---estan donant l’ANC i altres entitats i partits processistes des d’abans de les eleccions autonòmiques del 

21-D del 2017, i també després de les eleccions “nacionales españolas” del 28-A del 2019, 

 

---i arriben enviades des de les diverses ciutats que acullen republicanament els nostres heroics processis-

tes exiliats, on han anat a sacrificar-se per tal de continuar internacionalitzant els greuges provocats pels 

atacs de Madrid i de la seva democràcia de baixa qualitat contra l’autogovern català i contra els drets fo-

namentals, els drets polítics, els drets civils, els drets humans i no-sé-pas-quins-drets-més dels polítics per-

seguits,  

 

els representants a Madrid que els catalans lliurement vam escollir el passat 28-A, constitueixen la “mino-

ria catalana” (Puigdemont dixit en el seu anti-independentista llibre “La crisi catalana”) que, envoltats 

d’una “gran mayoría de congresistas y de senadores no-catalanes” enemics, valentament arrisquen les 

seves vides, i estan FENT REPÚBLICA CATALANA dins de “las dos cámaras de las Cortes Españolas”. 

 

I de sobte, vatua l’olla!, sento que a l’hora de prometre el seu càrrec de “senador español” català, En Raül 

Romeva ho ha fet afirmant -en llengua catalana i veu prou ferma, que consti en acta!- que “complirà la 

Constitución Española” però només "fins a la proclamació de la República Catalana".  

 

M’he quedat de pasta de moniato, i si em punxen, no em treuen sang. “Però... què diu ara aquest despis-

tat?”. M’he quedat sorprès, esbalaït, atordit, xocat, estupefacte, confós i confús, corprès, bocabadat, garrati-

bat, espaterrat, esmaperdut, esfereït, aterrit,... (i no vull ara emprar més temps buscant en els diccionaris si-

nònims i altres semblants!). 

 

Collons, Raül, que gran que ets! Gràcies per fer-me caure del burro! Mercès per il·luminar-me!  

http://bardina.org/tliders/LMX_La_traicio_dels_liders_complet_r2.pdf


“Arresulta ser” que, gràcies a tu, Raül, ara jo i els catalans en general podem saber que el 27-O del 2017 no 

va ser proclamada cap República Catalana (suposo que seria independent, “República Catalana Indepen-

dent”, oi?). I que tu -i suposo que els demés “congresistas y senadores catalanes” escollits el 28-A us heu 

ficat dins del “Congreso Español” i dins del “Senado Español” amb l’únic objectiu de facilitar i d’accelerar 

la proclamació de la República Catalana (que jo creia només es podia proclamar -però de veritat- dins del 

Parlament de Catalunya; dec estar equivocat).  
 

I sí, efectivament, he pogut veure imatges mostrant que els nostres herois enviats a Madrid han actuat tot el 

que han pogut per aprofitar la seva estada al “Congreso español” i al “Senado español” per tal de FER RE-

PÚBLICA CATALANA. Malgrat no poder dedicar-hi tot el temps que voldria, he vist vídeos breus (sobre 

tot, Junqueras 2 cops amb Pedro Sánchez quedant d’acord amb que “Hemos de hablar”, i, apart, amb Pablo 

Iglesias) i fotos (sobre tot, de Junqueras amb José Luis Ábalos, Josep Borrell, Margarita Robles, Dolores 

Delgado i Fernando Grande-Marlaska; però també de Pedro Sánchez amb Jordi Sánchez i amb Josep Rull -

però amb Jordi Turull només s’han arribat a saludar a distància-, i d’aquests tres amb Arrimadas, Girauta i 

molts més). I això m’ha tranquil·litzar molt ja que confirmen que fan tot el possible per FER REPÚBLICA 

CATALANA. En aquest sentit, m’ha posat contentíssim assabentar-me que els diputats d’ERC han fet nuls 

els seus “votos para elegir la presidencia del Congreso” dipositant una papereta on apareix, impresa i en 

majúscules, la paraula "LLIBERTAT". Que al costat hi hagués un llaç groc m’ha fet entendre que afortuna-

dament es refereixen només a la “llibertat dels presos polítics”, evitant així la provocació inacceptable que 

significaria que posessin “LLIBERTAT DE CATALUNYA” o “LLIBERTAT DEL POBLE CATALÀ”.  
 

I, a més del fet d’evitar conscientment aquesta provocació intolerable, m’ha tranquil·litzar encara més re-

cordar la fermesa amb que tant a Barcelona com a Madrid, TOTS els dirigents processistes estan exigint  

-amb graus diferents d’obediència o de desobediència- negociar amb Madrid per tal d’obtenir -l’abans pos-

sible i gràcies a la mediació internacional que, en particular, fomenten els “exiliats”- “un referèndum pactat 

i vinculant” que en els darrers temps fins i tot ja situen dins del Dret Internacional anomenant-lo “referèn-

dum d’autodeterminació”. I la tranquil·litat que m’inoculen és definitiva quan afegeixen que volen “un re-

ferèndum com a Escòcia”, posant així com clar model a seguir la “via escocesa a la NO-independència”. A 

més, la meva tranquil·litat s’assembla al rigor mortis quan constato que TOTES les seves peticions de “re-

ferèndum a l’escocesa” continuen oblidant d’explicar que a Escòcia el referèndum del 2014 es va perdre 

per tupinada: el 70% REAL de “SÍ” va ser convertit en un 54,5% OFICIAL de “NO”. 
 

I que tota aquesta abnegada actuació és al servei de la independència del Poble Català queda confirmat de-

finitivament per com El Mundo, La Razón, ABC, Vox, PP, Ciudadanos, El País, ... ataquen als nostres he-

rois que estan complint “una arriesgada misión en territorio enemigo”. Quins riscos més grans, nois! 

D’això, ¿se’n diu “infiltració”? O bé la “infiltració” és una altra cosa?  
  

Però... de sobte, ves per on, se m’ha apagat la llum de la il·luminació que m’havia insuflat Romeva, i em 

tornen a venir foscors i a aparèixer dubtes. I com que podria allargar això molts paràgrafs més mirant d’ex-

plicitar la confusió ... i el cabreig ... i el desànim ... i la depressió ... i molts més sentiments contradictoris 

del Poble Català, decideixo tallar-ho aquí i acabar aquestes línies formulant una única pregunta:  
 

De TOTS-TOTS-TOTS els dirigents catalans autonomistes reciclats en 

processistes i disfressats d’independentistes, siguin ara a la presó o a l’ 

“exili” o asseguts a les butaques de la Generalitat anti-catalana, ¿n’hi ha 

algun que no hagi traït ja, o/i que no estigui traint ara, el Poble Català? 
 

Envia’m, siusplau, el nom del(s) dirigent(s) català(ns) a(ls) qui consideris una(varies) excepció(ns). I bus-

carem les seves coordenades per demanar-li(os) una entrevista cara a cara, llarga i totalment off the record.  
 

Gràcies per la teva bona intenció! 
 

Barcelona, 22 de maig del 2019 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 
 

Investigador independent. Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CA-

TALUNYA arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GENOCIDI 

CATALÀ que patim des d’abans de 1714 
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PUNT DE VISTA CATALÀ – XLVII 

 

A qui votar? A CAP TRAÏDOR! 

 

A qui votar en les eleccions del 26-M? 

 

NI A CAP TRAÏDOR  

ni a cap ocupant! 

 

Per tant... a ningú, oi? 
  
 

“Si m’enganyes un cop, la culpa es teva; si m’enganyes dos cops, la culpa es meva” 

Proverbi àrab 

 

Adaptació catalano-processista: 

“Si m’enganyes quatre vegades... ¡la culpa és de Madrid!” 

 

 

Com que el text que estava redactant s’allarga molt, finalment em limito a: 

 

EXPOSAR AQUEST PREVI 

Cal tenir ben present que si aquest 26 de maig encara hi ha eleccions convocades per Madrid és 

perquè els dirigents catalans processistes han impedit diverses vegades (com a mínim: el 9-N del 

2014, el 27-S del 2015, el 27-O del 2017, i avui mateix atès que tenen majoria de 70 escons al 

Parlament de Catalunya) la independència/llibertat de Catalunya. 

Des del 2009, només dirigents catalans que es presenten com independentistes han pogut 

impedir la independència/llibertat de Catalunya. Impedir la independència/llibertat de Catalu-

nya no ho poden fer ni els dirigents polítics representants de les tropes civils d’ocupació de Cata-

lunya (C’s, PP), ni els dirigents polítics catalans botiflers obertament traïdors (PSC, Comuns), i 

no ho poden fer senzillament perquè els catalans independentistes no confien gens ni mica en 

ells. 

Però impedir la independència/llibertat de Catalunya ho han fet, i inevitablement ho continuen i 

ho continuaran fent els dirigents processistes (disfressats d’independentistes quan en realitat es-

tan contra la independència/llibertat de Catalunya) mentre no els destituïm i reemplacem 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/11/09/el-punt-de-vista-catala/


(CDC/PDeCAT/Puigdemont, ERC, CUP, ANC, Òmnium,...). Senzillament, TOTS-TOTS-

TOTS són traïdors ja que TOTS-TOTS-TOTS han traït al Poble Català.  

  

REMETRE al breu intercanvi que vaig publicar el dia 25 d’abril: A qui votar? el 28-A. S’hi 

troba bastants enllaços a texts i gravacions (gairebé tots meus) que considero importants per de-

cidir què fer aquest 26-M. I per "coses" de més substància! 

  

I ESCRIURE BREUMENT la resposta a “A qui votar?”: 

D’entre els nostres dirigents processistes (autonomistes de 1978 ençà, i a partir del 2009 

obligats per la mobilització del Poble Català a reciclar-se en processistes disfressats d’inde-

pendentistes), TOTS-TOTS-TOTS traïdors al Poble Català, 

JO NO VULL PAS ESCOLLIR  

---QUINS TRAÏDORS ENVIO A EUROPA  

per a que tinguin més pes internacional i així puguin continuar INTERNACIONALITZANT LA 

TRAÏCIÓ AL POBLE CATALÀ (en particular, la “traïció democràtica”: demanar la mediació 

internacional per arribar a aconseguir de Madrid “un referèndum pactat i vinculant per tal d’exer-

cir el nostre dret al Dret d’Autodeterminació, un referèndum com Escòcia”) 

---ni tampoc QUINS TRAÏDORS ENVIO ALS “AJUNTA-

MENTS”, 

castellanada que a partir del 1714 tradueix-per-força “Ayuntamientos” al català. És molt signifi-

catiu que cap candidatura “independentista” pretengui ni tan sols recuperar els noms de les insti-

tucions locals catalanes d’abans de 1714: comú, universitat, paeria, batllia, batlle,... (ajut per 

aprofundir-ho!) 

Barcelona, 25 de maig del 2019 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 

Investigador independent. 

Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 

arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint així EL GENO-

CIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714 
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“JUICIO” – 6 
 

El “Juicio” mostra que estem ocupats 
 

I els ocupants no són  

ni feixistes,  

ni ‘immigrants’,  

ni, menys, catalans! 
 

NOTA PRÈVIA: Intencionadament, aquí no faig cap menció de les declaracions i altres actuaci-

ons (i no-actuacions) dels dirigents traïdors que, protegits com estan del poble català a la presó 

(així com d’altres dirigents traïdors estan protegits havent fugit del poble català en el que en diuen 

“exili”), es continuen dedicant des de la presó i des del “juicio” (i també els altres des de l’ “exili”) 

a enfosquir i a podrir el que jo i altres procurem aclarir i regenerar. En particular, TOTS-TOTS-

TOTS ens porten cap a la trampa mortal d’exercir el Dret d’Autodeterminació (al que tenim dret, 

però que no és el nostre camí) mitjançant votar un referèndum pactat i vinculant, que és la manera 

democràtica que té l’ordre mundial i l’“Estado-Español” d’impedir que tornem a ser lliures. Ja ho 

aniré desenvolupant en propers articles. 
 
 

Cada imatge del “Juicio al proceso” mostra als catalans (i també las no-catalans) que els cas-

tellano-estadoespañoles manen, i que els catalans els hi estem sotmesos.  

 

El simple fet que tot el “Juicio” es desenvolupi en la “lengua del imperio” (és a dir, en “caste-

llano”, ja que encara es creu que l’imperi va ser suposadament construït per “el Reino de Castilla”) 

confirma que ells són els nostres invasors/ocupants/espoliadors/genocides, i que nosaltres som els 

seus envaïts/ocupats/espoliats/genocidats. Resumim-lo en que des del 1714 hi ha ocupants i ocu-

pats: els ocupants són ells (els castellans-i-assimilats) i els ocupats som nosaltres (els catalans, es 

sigui català bé per família o bé per elecció voluntària). 

 

Considero que aquest conflicte ocupants-ocupats és el criteri més important per entendre la realitat 

profunda del què està passant a Catalunya UN ALTRE COP (recordeu: “¡Hay que bombardear 

Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida!”) des del 2009. 

 

Cada escena del judici, explicada amb aquest criteri, amb aquest contingut, amb aquest enfoca-

ment, amb aquest significat, permetria que cada dia milers de catalans passessin del seu subconsci-

ent al seu conscient -i a continuació, del seu conscient a la voluntat i a l’acció personal i col·lec-

tiva!!!- el fet que des de fa 304 anys ells són els nostres opressors, i trauria a la llum del dia que el 

que nosaltres ara volem és RECUPERAR LA LLIBERTAT que ells ens van arrabassar el 1714 

(per cert, amb la imprescindible actuació de l’exèrcit francès, ja que les tropes castellanes soles no 

ho haguessin aconseguit mai).   

 

La prepotència dels interrogadors -siguin “los fiscales generales”, “la abogacía del Estado”, “la 

acusación particular” o “el presidente del Tribunal, juez Marchena”, tots “Excelentísimos” o més- 

fa recordar la lletra d’“Els Segadors”: “A darrere aquesta gent / tan ufana i tan superba”. 

 

I l’ocupació queda reflectida en la part que de veritat diuen els “Guardias Civiles”, els “Policías 

Nacionales”, els “Letrados”, etc., en els seus testimonis:  

---“Nos miraban con odio y con desprecio”,  
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---“Gritaban ‘¡Fora les forces d’ocupació!’, ‘Marxeu!’, ‘Passiu bé, passiu bé...i fins mai més!’, 

etc.”,  

---“Defendían lo que nos queríamos llevar como si fuesen propiedad suya”,  

---“Querían impedir que hiciesemos nuestra misión, que estaba siempre dictada por un juez”,  

---“Primero obstaculizaban que pudiesemos entrar, y luego querían impedir que nos fuesemos 

llevándonos lo que habíamos requisado”,  

---“Hacían murallas humanas”,  

---“No obedecían”,  

---“Se movilizaban por cientos en muy poco tiempo”,  

---etc., etc., etc.  

 

Em sento orgullós de formar part d’aquest poble català que, des del 2009, està tornant a demostrar 

any rere any una persistència admirable i una enorme capacitat d’autoorganització, acceptant-ne la 

responsabilitat i els riscos. El salt qualitatiu que falta és assumir la direcció total d’aquesta mobilit-

zació orientant-se obertament a recuperar la llibertat i a tornar a posar Catalunya en els mapamun-

dis com l’Estat Europeu que som, ara ocupat de 1714 ençà, i aviat de nou independent.  

 

O sigui: reconèixer i explicar que els catalans estem ocupats a casa nostra fa 304 anys pels ocu-

pants castellano-estadoespañoles, reorienta el que estem fent cap a posar com objectiu central i 

prioritari recuperar la llibertat respecte de Madrid/Castilla/Estado-Español, i que, per tant, nosal-

tres no hem de posar a votació si som una nació i si volem tornar a ser lliures, sinó que, senzilla-

ment, els ocupants han de marxar de la nostra mil·lenària terra.  

 

Adoptar aquest Punt de Vista Català té moltes importants conseqüències, que cal anar esbrinant. 

Vet aquí tres: 

 

*** QUEDI CLAR: EN UNA CATALUNYA DE NOU LLIURE, HI HAURÀ DE TOT. Pro-

bablement encara més que en qualsevol altre poble (a causa que nosaltres vam ser durant segles el 

poble més lliure d’Europa), en el poble català de nou lliure hi haurà de tot i en tots els àmbits.  

I en l’àmbit polític, hi haurà tot el ventall de posicions ara existents (des de l’extrema dreta 

a l’extrema esquerra) més les noves posicions que inventarem, ja que bastants catalans hem arribat 

a la dura, viscuda, patida i treballada conclusió que l’actual ventall no ofereix res que valgui la 

pena viure. A més, quan, per exemple, les CUP o el PDeCat volen (suposadament) una Catalunya 

independent però amb la condició que sigui, respectivament, “comunista” o “neoliberal”, ambdós 

són un obstacle a recuperar la llibertat de Catalunya, ja que automàticament es posen en contra els 

catalans que tenen por -per cert, amb moltes raons potents els dos- del “comunisme” o del “neoli-

beralisme”, respectivament.  

I en l’àmbit lingüístic, quan, per exemple, Oriol Junqueras personalment i el seu partit 

ERC a remolc proposen una “República Catalana bilingüe”, estan obstaculitzant doblement que 

Catalunya torni a ser lliure: perquè hi ha catalans que no volen una República, i perquè hi ha cata-

lans que saben que el bilingüisme acceleraria la mort de la llengua catalana.  

 Abans de discutir i barallar-se per quina Catalunya lliure vol cada català, cal aconseguir 

primer la llibertat de tots nosaltres en una Catalunya de nou independent. Ja després decidirem 

com ens organitzem políticament, com funcionem lingüísticament, etc.! 

 

*** QUEDI CLAR: L’AMENAÇA FEIXISTA ÉS UN ENGANY.  

A Catalunya no hi ha actualment cap amenaça feixista sinó quelcom totalment diferent: 

l’actuació violenta contra els catalans d’una part dels ocupants de Catalunya, sumats a l’actuació 

violenta d’una part dels castellano-estadoespañoles que es desplacen de cacera fins aquí a recor-

dar-nos que fa segles que  estem envaïts/ocupats/espoliats/genocidats per ells i per tot l’Estado-

Español. Com cas particular, ja he explicat que el pitjor fruit de VOX són els anti-Vox perquè els 

anti-VOX ajuden a amagar que VOX és una fracció agressiva i bocamolla dels ocupants.  

Té sentit parlar de feixisme quan DINS D’UN MATEIX POBLE, una fracció de la pobla-

ció violentament ataca a la resta i li impedeix actuar lliurement. Però NO ÉS EN ABSOLUT 
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aquest el nostre cas. I, per cert, fa ja bastants anys vaig conèixer feixistes catalans que eren decidi-

dament independentistes. M’agradaria retrobar-los ara... 

Parlar d’“atacs feixistes” sembla molt radical i combatiu però falsifica tota la situació: pre-

senta com a conflicte intern català el que és un conflicte entre la nació ocupada que vol alliberar-

se, i l’Estat ocupant que vol continuar sotmetent-nos. Parlar de “feixistes” serveix de tapadora per 

no dir el que és important i verdader, i que canviaria tota la situació a favor nostre: són ocupants! I 

es converteix en un obstacle a la independència/llibertat del poble català. 

 

*** QUEDI CLAR: UN OCUPANT NO ÉS UN “IMMIGRANT” NI, MENYS ENCARA, ÉS 

UN CATALÀ. 

Primer cal saber que -pel que he anat descobrint- al Principat de Catalunya i a la Nació Ca-

talana NO existia el concepte “immigrant” (i per això poso les cometes), sinó que a qui arribava a 

casa nostra se l’anomenava “nouvingut”. I, lògicament, aquí des de sempre hi ha hagut nouvinguts 

pel simple fet d’estar a la costa, d’on també sortíem a ser “nouvinguts” respecte d’altres pobles 

d’arreu del món.  

Mentre vam ser un Estat Europeu, el primer Constitucional, independent fins el 10 de se-

tembre de 1714, per aquí passaven molts estrangers i els que es quedaven eren “nouvinguts” que 

encara no sé quines condicions havien de complir per passar a ser ciutadans catalans. Sí sé que els 

castellans eren estrangers aquí, i viceversa. I dins de la Nació Catalana, els aragonesos també eren 

estrangers malgrat formar part de la Confederació, mentre que els mallorquins eren catalans de 

dret (i per això no hi havia Corts Mallorquines sinó que els representants mallorquins tenien plaça 

directament a les Corts Catalanes) i els valencians podien ser ciutadans catalans via ius solis (és a 

dir, per residir al Principat) o via ius sanguinis (és a dir, per tenir avantpassats catalans), i els va-

lencians sí tenien les seves Corts.  

Ara som un Estat Europeu, el Principat de Catalunya, ocupat de 1714 ençà per Ma-

drid/Castilla/Estado-Español. Per tant, actualment només hi ha “ciudadanos españoles residentes 

en territorio catalán”. Sembla que només el 30% com a màxim som catalans per família. Un per-

centatge important (el 40%? Més?) dels nouvinguts (de fa 100, 70, 50 30, 20, 10, 5 anys) han es-

collit lliurement ser catalans. Això significaria que entorn al 50% dels actuals “ciudadanos españo-

les residentes en territorio catalán” som catalans (els catalans per família més els catalans per deci-

sió voluntària). La resta, ara no són catalans sinó ocupants de Catalunya i, per això, per exemple, 

ni se’ls hi passa pel cap aprendre a parlar en català.  

Però considero que si amb tranquil·litat i respecte però amb molta fermesa els hi diem que 

no són catalans sinó que són ocupants de la terra catalana, molts deixaran de ser-ho. Per què? Per-

què considero que la majoria actuen com ocupants (votant a C’s, anant amb banderes del “Reino 

de España”, volent “preservar la unidad de España”, etc.) de manera subconscient (de manera anà-

loga a que molts catalans s’estan mobilitzant de manera subconscient per recuperar la llibertat de 

Catalunya, però no de manera conscient a causa que els dirigents processistes amaguen aquest 

contingut profund dient que “la independència és una qüestió política”). Però aquests encara “ciu-

dadanos estadoespañoles en territorio catalán” han trobat treball aquí, s’han instal·lat de manera 

estable, s’han casat i tenen fills, veuen que el seu futur està aquí i en absolut voldrien ser consci-

entment ocupants de la terra catalana on viuen ni tampoc carcellers del poble català que els ha aco-

llit. I així es reduiria la seva base i, paral·lelament, s’eixamplaria la nostra sense fer cap tipus de 

concessió. 

 

I sorgeix una pregunta: Si comencem a fer que el “Juicio” en marxa mostri això... 

¿deixaran de retransmetre’l? 

 

Barcelona, 3 de juny del 2019 

 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 

Investigador independent. Impulsor de LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBER-

TAT DE CATALUNYA arrabassada el 1714 i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, impedint 

així EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714 
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VIDA – VERITAT – LLIBERTAT – IDENTITAT CATALANA – VI 

 

PUNT DE VISTA CATALÀ – XLVI 

 

“HO TORNAREM A FER!”  ????????? 
 

“Si m’enganyes un cop, la culpa es teva;  

si m’enganyes dos cops, la culpa es meva”.  

Proverbi àrab 

 

Adaptació catalano-processista fins ara: 

“Si m’enganyes quatre o més vegades... ¡la culpa és de Madrid!” 

 

Versió catalana a partir d’ara: 

“Ens heu traït  

(com a mínim) 

el 9-N del 2014;  

el 27-S del 2015;  

els 1, 3, 10 i 27-O del 2017; 

CADA DIA des del 27-S del 2015 al 21-D del 2017, amb majoria de 72 escons; 

CADA DIA des del 21-D del 2017 fins avui, amb majoria de 70 escons. 

 PERÒ NO, NO HO TORNAREU PAS A FER!!!” 
 

“Aquella mateixa nit (del 5 de maig del 1977) (...) vaig emprendre una (...) vaga de fam.  

La primera acció meva en què els adversaris eren els meus antics companys de lluita antifranquista.  

No seria la darrera.  

A partir d'ara, l'enemic «nacional i de classe» era més a prop.  

Aquest dia marcava un canvi fonamental de la lluita.  

La mort en la nostra societat no només amenaçava des de fora.  

També ascendia feréstega des de dintre.” 

Lluís M. Xirinacs, La traïció dels líders, volum II, pàg. 244-245 

 

“(...) la covardia dels nostres líders, massificadors del poble”. 

Lluís M. Xirinacs en el seu acomiadament al retirar-se conscientment a morir.   

Barcelona, 6 d’agost de 2007 

 

 

NO, NO HO TORNAREU PAS A FER !!! 
 

No, Jordi Cuixart i tots els altres traïdors: 
 

NO us deixarem PAS que ho torneu a fer! 
 

 

El procés i tots els dirigents processistes esteu acabats. ÉS L’HORA DELS LÍDERS NATU-

RALS DEL POBLE CATALÀ.  
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Ho vam començar el 12 de setembre del 1714. 

Cada cop que hem recuperat forces, ens hem aixecat per recuperar la llibertat. Per això “¡Hay 

que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida!”. 

Vau trair l’onada dels anys 70. Però avui els catalans tenim la gran sort que Xirinacs ho va expli-

car detalladament als tres volums (mil pàgines) de La traïció dels líders. I dona tot tipus de da-

des, i en particular els noms i cognoms dels traïdors. Els vostres, com En Jordi Sánchez amb 30 

anys, encara avui traint des de la primera línia, o els dels autonomistes-anti-independentistes du-

rant més de 30 anys, fins el 2009 formalment i fins avui realment, que van ser els vostres mes-

tres, dirigents i patrocinadors. 

Ho hem reprès amb l’onada del 2009 que us va forçar a construir a partir del 2010 “el procés” 

per tal muntar-vos-hi, frenar-la, dividir-la i dirigir-la cap el fracàs. Hi ho vam posar de nou en 

marxa amb les Consultes per la Independència (mobilització massiva popular que vau neutra-

litzar amb l’ANC), amb Reagrupament (partit per la declaració d’independència que vau reben-

tar amb Solidaritat… per a continuació carregar-vos Solidaritat des de dins!), i amb el Cercle 

Català de Negocis (poder econòmic independentista que vau controlar i neutralitzar, intentant-lo 

destruir del tot). 

Aquest deu anys de mobilitzacions massives ens han ensenyat que només els dirigents cata-

lans processistes traïdors podíeu impedir el nostre alliberament, i TOTS PERFECTA-

MENT UNITS ho heu efectivament impedit diverses vegades: com a mínim, el 9-N del 

2014, el 27-S del 2015, el 27-O del 2017… i cada dia ara, amb majoria de 70 escons al Par-

lament de Catalunya, com teniu des del 21-D del 2017. 

Hem aprés a cops que TOTS sou traïdors, i ara ho sabem molts. I moltíssims més catalans sen-

ten la vostra traïció en el cor i en l’ànima… o des del llit, malalts i deprimits a conseqüència de 

la vostra perfídia. I, a més, per culpa vostra des del 9-N del 2014 més de 200.000 catalans que 

desitjaven morir lliures, han mort presos… com des del 1714 han nascut i mort preses 12 genera-

cions de catalans, fet terrible que TOTS silencieu. I els catalans actuals hem nascut presos, fet 

que TOTS calleu igualment. Però ara, malgrat vosaltres, encara tenim la gran oportunitat de re-

cuperar la llibertat i poder viure lliures fins a, de nou després de 304 anys de sotmetiment que 

TOTS amagueu, morir lliures. 

Però durant aquests 10 anys tots els catalans, en algun moment o altre, en alguna mobilit-

zació o altra, en alguna acció o altra, HEM TASTAT LA LLIBERTAT I ARA LA VOLEM 

TOTA, LA LLIBERTAT!!! 

I recuperarem aviat la llibertat … necessàriament passant per sobre vostre, que en sou 

l’obstacle principal.  

I aleshores sabreu el que és la Justícia Catalana amb Dret Català, on la traïció a Catalunya que 

heu comès serà el delicte més greu. 

Res a veure ni amb el vostre empresonament actual ni amb aquest “juicio”, que us protegeixen 

davant d’una part encara nombrosa del poble català (ironia… i psicologia inversa: els traïdors 

convertits en herois!). Per aquesta raó vau anar en l’AVE a entregar-vos voluntàriament (cap 

autèntic pres polític va voluntàriament a entregar-se!) a Madrid. I d’altres vau fugir del poble 

català -no de Madrid- disfressant-vos d’exiliats! I actualment TOTS vosaltres -des de la 

presó, des de l’“exili” o amb el cul encara a les butaques de la Generalitat (o dels “Ayunta-

mientos” i altres menjadores!)- continueu la vostra tasca traïdora. 
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Per això insistiu TOTS en un “Referèndum com Escòcia” amagant TOTS que l’any 2014 a Es-

còcia el referèndum es va perdre per tupinada: un (aproximadament) 70% REAL de “SÍ” va 

ser convertit pels traïdors escocesos -començant per les direccions del SNP i dels mitjans de co-

municació “independentistes” escocesos- en un 54% OFICIAL de “NO”. 

I vosaltres hi éreu com “observadors internacionals” I HO VAU AVALAR! Però és lògic: 

els traïdors als respectius pobles us ajudeu i recolzeu els uns als altres: els traïdors d’un país 

col·laboreu amb els traïdors dels altres països! Ell (escocès traïdor o basc traïdor o traïdor d’on 

sigui) t’encobreix a tu (català traïdor), i tu, traïdor als teus, el tapes a ell, traïdor als seus! Quin 

monstruós engany això de “Hi haurà -o ‘hi ha’ o ‘hi havia’- la garantia dels observadors 

internacionals”! 

Aquest “Referèndum com Escòcia, pactat i vinculant obtingut per mediació internacional” que 

TOTS demaneu és la traïció en forma democràtica per impedir la nostra independència/llibertat 

definitivament. Per aquesta raó silencieu la tupinada escocesa! 

Però, malgrat vosaltres, “massificadors del poble”, els catalans estem recuperant el Punt de Vista 

Català i fent-nos conscients que nosaltres no hem de posar a votació si som una Nació i si vo-

lem tornar a ser lliures! No és que sigui absurd sinó que és molt més greu: és anti-català. Nos-

altres hem d’aconseguir que Madrid/Castilla/Estado-Español, ocupant des del 1714 i geno-

cida des de molt abans, marxi de la nostra terra! 

I en aquest camí, l’única votació acceptable és la que proposa Directe-68, el partit polític 

sense polítics que farà la independència, el partit censurat que ha fundat i presideix En David 

Raventós. Sí, el David Raventós que us coneix personalment (mentre que el poble català només 

us coneixem a través dels mitjans de comunicació, que us converteixen en polítics-estrella i que 

fan que us estimem) a TOTS des de fa 30 anys, i que TOTS els dirigents processistes coneixeu 

personalment durant anys de la Facultat de Dret o de la direcció de la FNEC, però que TOTS no 

només margineu i silencieu sinó que TOTS vau intentar destruir-lo el 2016. Sí, el David Ra-

ventós que a les 12 del migdia del 3 de maig del 2016 va començar una vaga de fam per la in-

dependència, indefinida fins a que PRECISAMENT VOSALTRES declaréssiu la independèn-

cia, acció que MAI heu volgut fer… i que per això NO ho heu fet PAS… malgrat simular-ho 

TOTS, enganyant-nos TOTS vosaltres, TOTS 72: els 62 de Junts pel Sí i els 10 de les CUP! 

Però l’escenificació teatral de la traïció la vau acordar TOTS els partits del Parlament, des del 

PP a les CUP, com demostra l’Acta de la Mesa del Parlament de Catalunya del 27-O del 

2017, Acta aprovada pels portaveus de TOTS els partits parlamentaris, inclosos per tant 

PP, C’s, PSC i Comuns. 

I precisament perquè TOTS vosaltres coneixeu de fa tres dècades En David, i perquè ell coneix 

amb detall les vostres trajectòries contra la independència/llibertat de Catalunya, vau actuar de 

manera contraria del que faria qualsevol processista de base d’aquests que encara confien en vos-

altres. Els catalans independentistes de bona fe que vosaltres encara dirigiu cap a la desfeta, ha-

guessin anat a parlar personalment amb el seu conegut David Raventós. I mirant-lo cara a cara, 

haurien intentat fer-li entendre que el camí que vosaltres marqueu és el correcte, que és el camí 

que cal seguir per aconseguir la independència, i s’haurien esforçat per convèncer-lo que aban-

donés voluntàriament la vaga de fam. Res a veure amb el que TOTS vosaltres vau fer: TOTS 

vosaltres vau censurar la vaga de fam i vau represaliar En David Raventós fent-lo tancar en un 

psiquiàtric contra la seva voluntat. 

Sí, TOTS vosaltres, uns per acció i els altres per omissió, el 17 de maig el vau fer tancar 

contra la seva voluntat en el Departament de Psiquiatria de l’Hospital del Mar, el vau sotmetre 

a tortura química i el vau induir al suïcidi. En l’actual societat catalano-estadoespañola, si es 

vol destruir un enemic se’l fa internar en un psiquiàtric i se’l destrueix amb psicofàrmacs, acció 

que l’anul·la socialment. I si es vol protegir a un traïdor i convertir-lo en un heroi català 
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https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/140926-tupinada-a-escc3b2cia-22pg.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/0-quin-c3a9s-el-punt-de-vista-catalc3a0-112p-181104.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/11/0-quin-c3a9s-el-punt-de-vista-catalc3a0-112p-181104.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/08/per-conc3a8ixer-david-raventc3b3s-180815.pdf
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2018/08/per-conc3a8ixer-david-raventc3b3s-180815.pdf
https://www.facebook.com/resistenciaindependentistacatalana/videos/1108914082582379/UzpfSTEwMDAwMTcwODE2NjI0ODoxNzc2MzYxMTIyNDMwODA5/
https://www.facebook.com/resistenciaindependentistacatalana/videos/1108914082582379/UzpfSTEwMDAwMTcwODE2NjI0ODoxNzc2MzYxMTIyNDMwODA5/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/11/08/continuacio-da-proposit-de-lengany-del-27-o-del-2017/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/11/16/document-demostra-traicio-27-o/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/11/16/document-demostra-traicio-27-o/


per a que continuï traint al poble català, se’l tanca a la presó, se’l porta a judici, i per televisió 

i ràdio es retransmet íntegrament el judici als catalans. 

Sí, TOTS vosaltres, uns per acció i els altres per omissió, sou responsables que En David 

sortís zombi dos mesos després, el 18 de juliol, anul·lat amb psicofàrmacs que TOTS sabíeu 

l’estaven fent prendre. 

Afortunadament pel poble català, En David Raventós va deixar de prendre els dos psicofàr-

macs (Depakine i Respiridona) que li van receptar de per vida, i va deixar d’anar cada dues set-

manes a ser controlat a la consulta psiquiàtrica. I es va anar recuperant. I ara la d’En David Ra-

ventós és l’única veu que proposa un COM actuar, aquí i ara, per assolir la independència 

AVIAT.  

I això lliga amb el que he escrit abans: quina és aquesta única votació acceptable pel poble ca-

talà que proposa Directe-68?  

La votació que els catalans que volem la independència/llibertat de Catalunya imposarem al 

comprendre que TOTS els actuals dirigents són traïdors i que, per tant, s’ha de renovar TOT el 

Parlament. I com que per això cal unes eleccions, forçarem que l’actual dirigent traïdor -i, a so-

bre, xenòfob– que és el setè President de la Generalitat de Catalunya convoqui unes eleccions. 

Aquestes eleccions tindran encara necessàriament la forma d’eleccions autonòmiques, però CAP 

dels actuals dirigents processistes, considerats ja traïdors pel poble català, gosarà presentar-se. I 

potser només quadros mitjos dels partits i entitats processistes podran participar-hi. I aleshores 

Directe-68 obtindrà molts més dels 68 escons majoritaris, i proclamarà la independència. 

 

No, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Puigdemont, Junqueras, Forcadell, 

Torra, Torrent, Artadi, Riera i TOTS els altres dirigents traïdors  
 

empresonats, “exiliats” o apoltronats:  

 

NO, NO HO TORNAREU PAS A FER !!! 

 

NO ENS TORNAREU PAS A TRAIR-NOS !!! 

 
ÉS L’HORA DELS DIRIGENTS NATURALS DEL POBLE CATALÀ! 

 

VISCA CATALUNYA DE NOU LLIURE!!! 
 

Barcelona, 19 de juny del 2019 (lleugerament retocat el 20) 
 

Lluís Botinas Montell Vallés Ribó Closa Garrabou Torruella Gras (Barcelona, 1944) 
 

Investigador independent 
 

Impulsor de  

LA GOTA CATALANA per RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA 

arrabassada el 1714 

i RECONSTRUIR LA NACIÓ CATALANA, 

impedint així EL GENOCIDI CATALÀ que patim des d’abans de 1714 

https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/07/30/dt-31-es-racista-en-torra/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/07/30/dt-31-es-racista-en-torra/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2018/05/15/no-es-el-131e-sino-el-7e/
https://lagotacatalana.wordpress.com/
https://lagotacatalana.wordpress.com/2015/12/29/recuperar-la-libertad/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/55-la-gota-catalana-per-conc3a8ixer-el-dret-catalc3a0-i-el-seu-principat-160427.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2017/01/10/inspirar-nos-en-els-nostres-avantpassats/
https://lagotacatalana.files.wordpress.com/2015/09/161216-cinquc3a8-dosier-el-genocidi-catalc3a0-101pg.pdf
https://lagotacatalana.wordpress.com/2016/12/18/dl-19-1714-marca-un-abans-i-un-despres/

