
Més a baix trobeu tres frases que considero indiquen millor la causa profunda del que en realitat està passant a  

Catalunya des del 2009, que no pas tots els discursos, totes les declaracions, tots els articles i tot el de tot dels actuals 

dirigents autonomistes-reciclats-en-processistes-per-tal-d’impedir-la-independència-de-Catalunya, i de tots els   

partits i partidets, i les entitats civils (ANC, Òmnium,...), i mitjans de comunicació -visuals, sonors o digitals, grans  

i petits- que es presenten com independentistes però que censuren als independitzadors i protegeixen als traïdors. 

 

Deixo les tres frases en la seva llengua original per evitar que es repeteixi el que jo hagués fet si m’haguessin arribat 

en català i signades per un català: les hagués rebutjat. Per què? Doncs perquè la meva autoestima -com la del    

conjunt del Poble Català- està sota mínims després de 306 anys d’estar sotmesos a Madrid/Castilla/Estado-Español, 

i hagués reaccionat dient: “Aquest és un de la ceba que està falsificant el passat per tal de sobreviure en el present”. 

M’agradaria saber quin percentatge de lectors hauríeu tingut una reacció similar a la meva!  

 

Benvinguts a recuperar el que érem i som, i que els nostres dirigents ens amaguen! (Una prova més de la seva traïció) 

 

“La ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo 

XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto  

a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX” 
 

“La civilización universal recibió una aportación catalana  

digna del máximo relieve: la consecución de la fórmula  

de libertad política más perfecta de la Edad Media” 
  

“Las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas  

en el alma colectiva, tan peculiares, que sólo las gentes 

de Cataluña podían entenderlas y guardarlas” 
  

Francisco Elías de Tejada  
 

“Extremeño de sangre andaluza y educación castellana” 
 

Jurista. Madrid, 1917-Madrid, 1978 
 

Catedràtic de Dret successivament a les Universitats de Múrcia, Salamanca, Sevilla i Madrid 
 

Autor d’una vintena de llibres, entre ells: Las doctrinas políticas en la Cataluña Medieval (1950),  
i Historia del pensamiento político catalán (3 vol., 1963-65). Tomo I: La Catalunya clásica (987-1479).  

Tomo 2: Mallorca y Menorca, clásicas (1231-1479).  Tomo 3: La Valencia clásica (1238-1479) 

 
Edita: LA GOTA CATALANA PER RECUPERAR LA LLIBERTAT DE CATALUNYA           
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