
T’he estimat amb massa paraules.
Voldria poder tornar a estimar-te
amb una sola paraula.

Montserrat Abelló A, B, E, L, O ... cap a la V

Demà farem una  lletra: V baixa del verb VOLEM VOTAR
Votar és molt important, però més encara ho és saber què VOLEM Concentrem-
nos en la paraula VOLER. 

DIEC Voler
1 1 v. tr. [LC] Tenir la intenció determinada d’obtenir (alguna cosa).
1 m. [LC] Voluntat 2 m. [LC] Amor.

És molt important el que SOM: SOM CATALANS. L’Essència.
Però més encara és el que VOLEM SER: La Volença.
SER o no SER ja no és la qüestió
VOLER o no VOLER SER, aquesta és la veritable qüestió

I la Volença és de tots els que es poden sentir inclosos en algun d’aquests 
pronoms de primera persona del plural: naltros, nosaltres, nosatros, mosatros, 
natres, nantros, naltres, nantres, noltros i també nosotros... Perquè sumem, tal 
com ens ha demostrat la gent castellanoparlant de SÚMATE

VOLENÇA (que és voluntat) i VALENÇA (que és ajut)
SI VOLEM, VALEM
I no anem en contra de cap POBLE ni de cap CULTURA ni de cap LLENGUA, 
anem en contra d’una manera de governar que ESCANYA, que imposa, que 
uniformitza, que se’n fot i que diu No tothora.

Ara es parla molt de la CASTA, entesa com a classe hereditària de privilegis. 
Reis de cal Felip o Governants de tot pelatge, banquers o empresaris, els amos 
del tros.
En català, a més d’això, CASTA vol dir mena, qualitat, natura: ser de mala 
casta! No volem gent CASTA. L’únic vot que no volem és el de CASTEDAT. Els 
catalans som promiscus. Ens hem barrejat sempre, i per això no ens mirem el 
melic. Justament VOLEM la INDEPENDÈNCIA per mirar més enllà, no pas més 
ençà, volem la INDEPENDÈNCIA no pas per fer fora ningú, sinó per rebre, volem 
la INDEPENDÈNCIA no pas per quedar-nos a casa, sinó per anar pel món com a 
CATALANS. 

A Vilanova i a Honolulu, a Fuentealbilla i a Berlin, a Nova York i a Utrecht, fins i 
tot a Utrecht...

La SOBIRANIA l’exercim cadascun de nosaltres
Demà sumant les nostres SOBIRANIES serem SOBIRANS
No hi ha ciutadans LLIURES si no viuen en POBLES LLIURES
I nosaltres VOLEM ser lliures

És que ara no ens trobem bé 



I la medicina, que ha avançat molt en el decurs de la història, ens recepta 
simplement una urna on poder expressar el nostre VOLER
I també ens recepta molt d’exerCICI, repetiu-ho: exerCICI 

És per això que VOLEM VOTAR el 9N
És per això que VOLEM aixecar el VOL com abans millor
És per això que VOLEM VOTAR SÍ i SÍ i tants SÍS com calguin

Som al cap del carrer
Mon àvia Paula va néixer aquí a la Geltrú i venia verdures a la plaça de les 
Cols. Gràcies a ella i a ma mare, que va néixer al carrer de Barcelona, jo avui 
escric en català i no sento cap complex d’inferioritat ni em rabejo en l’autoodi

Aquesta ha de ser l’última Diada abans de ser un nou Estat d’Europa i per això 
vull acabar amb un compte enrere fet de qüestions essencials:

10. La llengua és la deu d’on brolla el pensament i, a més, en el nostre cas el 
català és una font de plaer de cal déu, encara que ens hagi costat déu i ajuda 
arribar fins aquí.

9. Mirem endavant i enrere, tan aviat front com clatell, i així ho fem perquè tal 
com va dir el mestre Foix als catalans ens exalta el nou i ens enamora el vell.  

8. Prou avesats com estem a que ens facin el buit, hem sabut trobar la manera 
de veure el país mig ple i així hem anat fent la viu-viu durant tres segles

7. De vegades podem ser saberuts i una mica setciències, però la nostra set de 
coneixement ens redimeix, i sabem que tot és possible perquè ho diu el verset.

6. El subjuntiu ha estat el nostre mode verbal: si ho volguessis, si somiessis, si 
lluitessis, si parlessis, si fessis, si votessis… Si votessis? S’ha acabat el 
subjuntiu: passem a l’indicatiu. A votar: Jo voto tu votes ell vota, sí sí.

5. Sing vol dir cantar en anglès, i cinc són els dits de la mà estesa que ha de 
trobar tothom, vingui d’on vingui, qui vol entendre o aprendre català i conviure 
aquí amb naltros.

4. De vegades semblem quatre gats mig barallats, però quan fem com demà 
farem una Via amb quatre barres, grocs i vermells i barrejats ens 
quadrupliquem, i els quatre gats els veurem quan mirem cap a Tarragona, fot-li 
que és de Reus!

3. Mestres. Respecte pels mestres. Aquí al nou Estat, a València, a Mallorca, a 
Perpinyà. 3 són les coses que més ens convenen: Educació, Educació i 
Educació. 

2. Dos. Toquem el Dos com abans millor i farem un país abundós i agradós.

1. Uh, tururut! O. No serem pas un zero a l’esquerra. Ho direm del dret i del 
revés, perquè ressoni el nom de la nostra llengua: Català a l’atac!


