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?Davant del fàstic, «ho podrem tot»:
munts de paraules copiades i
quatre d'enganxades
Jordi Martí Font es permet algunes llicències poètiques amb els versos d'Estellés
a partir d'un recull de la repressió de l'Estat després de l'1-O | «La situació intenten
que sigui insostenible alhora que se'ns intenten menjar en tot allò que fins ara no
gosaven fer. En això consisteix l'ocupació mitjançant el 155» | «Oh!, fills de la gran
Espanya. Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»

Dirigents unionistes al final de la manifestació de Societat Civil Catalana del 8 d'octubre passat | Robert
Bonet/eldiario.es

Fa uns dies que a tot arreu em ressona aquest vers de Vicent Andrés Estellés. Llegeixo i surt.
Rellegeixo, vomito, i torna a sortir. El vers pertany a un poemari no massa conegut que he
invocat unes quantes vegades en el següent article no escrit per mi per tal que em donés, ell
mateix, aquesta informació. I mireu què ha passat:
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
Vilaweb: «El Ministeri de l'Interior espanyol ha obert una pestanya nova a la pàgina web, dins
l'apartat destinat als delictes d'odi. L'ha titulada «Situació a Catalunya: protecció de víctimes» i hi
anima a denunciar els catalans sospitosos de «delictes d'odi».
Amb aquest objectiu, el ministeri facilita un telèfon de contacte i un correu electrònic. Les
acusacions d'incitació a l'odi i les denúncies han afectat desenes de persones aquestes últimes
setmanes, especialment ciutadans que han fet comentaris sobre la violència dels cossos policíacs
espanyols durant l'1-O.»
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«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
El Nacional: «La Junta Electoral Central (JEC) ha prohibit que els membres de les meses de les
eleccions del 21 de desembre portin el llaç groc per donar suport als consellers empresonats i als
líders de l'ANC i Òmnium.
La Junta es justifica recordant la neutralitat política que ha de regnar en un dia de comicis,
aquesta norma no només afecta els membres de la mesa, també es fa extensiva als
interventors i apoderats.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
CatalunyaDiari: «A través de l'informe elaborat per l'agència de detectius i d'acord amb la
imatge, l'estratègia de la defensa de «La Manada» es basa a demostrar que la jove va portar una
vida normal després de la suposada agressió i violació. La qual cosa implicaria una aparent
normalitat en el comportament de la víctima i, segons els acusats, desmuntaria que els fets
haguessin ocorregut sense el consentiment de la víctima.
Finalment, la demostració que la jove agredida portés una vida completament normal faria que no
se la pogués assenyalar com la dona que va ser suposadament violada durant la festa de San
Fermín.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
Nació Digital: «Agents de la Policia Nacional espanyola han detingut dues persones acusades dels
delictes d'amenaces i injúries que, a través de les xarxes socials, dirigien presumptament contra
agents desplegats a Catalunya.
Segons ha informat la policia espanyola, els detinguts van realitzar diverses publicacions i
comentaris a les xarxes en les que s'incitava a l'odi i a la discriminació contra els cossos de
seguretat de l'Estat.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
La Vanguardia: «Ciutadans ha proposat al Congrés que es reconegui amb la Creu al Mèrit amb
Distintiu Blanc els milers de policies i guàrdies civils que han format part de l'Operación Copérnico,
desenvolupada a Catalunya amb motiu del referèndum de l'1-O i els dies posteriors.
En una proposició no de llei enregistrada pel portaveu substitut de Cs, Miguel Ángel Gutiérrez, que
planteja aquestes condecoracions «com a reconeixement de la professionalitat i bona feina» dels
agents «davant la insostenible situació política i social que s'ha viscut en les últimes setmanes a
Catalunya»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
El Punt Avui: «El batlle de Reus, Carles Pellicer, i els tres portaveus dels grups municipals al
govern, Montserrat Vilella, Noemí Llauradó i Jordi Cervera (del PDeCAT, Esquerra i Ara Reus,
respectivament) van declarar ahir al jutjat d'instrucció número 2 de la capital del Baix Camp per
un suposat delicte d'incitació a l'odi pel manifest signat, amb el suport de la CUP, en què s'instava
la propietat de l'hotel Gaudí a fer fora la policia espanyola que s'hi allotjava des de dies abans de
l'1-O. Els regidors cupaires Oriol Ciurana, Marta Llorens i Mariona Quadrada també estaven
citats a declarar, però no ho van fer perquè «la justícia espanyola no ens representa».»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
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TV3 i Catalunya Ràdio: «En plena precampanya per a les eleccions del 21 de desembre, ahir, el
candidat del PP català, Xavier García Albiol, tornava a posar els mitjans públics catalans en el
centre de la polèmica. Pel líder del PP, «és impresentable el que està fent TV3 amb els diners de
tots els catalans». Per aquesta raó, la seva proposta és fer un canvi radical. Tancar la televisió
actual, fer fora tots els treballadors i crear-ne una de nova amb «gent normal». Són unes
declaracions de García Albiol al diari Tot Cerdanyola.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
Racó Català: «Les divisions d'Informació dels Mossos, Cos Nacional de Policia i Guàrdia Civil estan
investigant els membres i el funcionament dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que
van actuar durant la vaga general del passat 8 de novembre. (...)
De fet, alguns membres del CDR ja han rebut la notificació d'una sanció administrativa, que pot
arribar als 60.000 euros, altres han rebut citacions judicials per un presumpte delicte de
coaccions durant la jornada i aquesta mateixa setmana han començat les declaracions.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
El Món: «El Tribunal Constitucional ha refermat aquest dimecres la decisió de deixar en suspens la
condemna de presó als assaltants de la Blanquerna l'11 de setembre de 2013. En la interlocutòria
els magistrats consideren que no suspendre la condemna «podria tenir perjudicis irreparables
que farien perdre l'empara de la seva finalitat tant per afectar al valor fonamental de la llibertat.»
A més el Tribunal té present per suspendre la condemna, que els sentenciats pel Tribunal
Suprem tenen un fill petit. Unes circumstàncies que, per exemple, no va valorar l'Audiència
Nacional per engarjolar els líders de l'ANC, Òmnium o els membres del Govern.»
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
El Periódico: «Ciutadans i PP volen establir més controls per evitar l'«adoctrinament ideològic» a
les escoles. Les dues formacions han defensat aquest dimarts les seves iniciatives davant el ple
del Congrés dels Diputats: Albert Rivera proposa crear una agència independent en què els
tècnics elaborin informes per certificar si els centres educatius, els llibres de text i els docents
compleixen amb el que estableix la Constitució. El PP considera que és necessari reforçar els
mecanismes de control ja existents i dotar de més recursos l'alta inspecció educativa.»
Etc.
«Perquè hi haurà un dia que no podrem més i llavors ho podrem tot»
Com veieu, la situació intenten que sigui insostenible alhora que se'ns intenten menjar en tot allò
que fins ara no gosaven fer. En això consisteix l'ocupació mitjançant el 155. Així que aclarim d'on surt
aquest vers tan citat d'Estellés i passem a un altre tema. El vers apareix al volum Versos per a
Jackeley i el poema sencer, adequat a l'actual realitat catalana actual per mi, diu el següent:
«Vés-te'n a casa amb les teues barbes brutes i el teu xiclet. Vés-te'n
a casa amb els teus polls i les teues lladelles, ets fals, tot és fals.
Dus els euros ben amagats. Somrius darrere les teues ulleres, que
no et fan cap de servei. Vés-te'n a casa, mesquí, amb la teua novel·la.
Vés-te'n a casa, a la teva Gürtel, al teu merder, a Rajoy. No tornes
a Barcelona, a Catalunya. No ens fas cap falta. Vés-te'n,
vés-te'n al CNI. No et volem. No et volem veure amb la teua indiferent
mirada per damunt dels nostres cossos, els nostres dies, la nostra pobresa.
Oh!, fills de la gran Espanya. Perquè hi haurà un dia que no podrem més
i llavors ho podrem tot; perquè arribarà un dia que no et permetrem
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esperar als nostres aeroports amb els peus bruts damunt la tauleta,
mentre beus eucarísticament el teu refresc, el teu fino. Vés-te'n,
vés-te'n d'una vegada i no tornes mai més. Vés-te'n i no tornes
amb els mariners. Vés-te'n d'una vegada, oh!, fill de la gran Espanya. Vés-te'n.»
I que el poeta em disculpi i que m'entengui qui em llegeixi. Ho podrem tot!
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