
RECEPCIÓ DEL MOLT HONORABLE PRESIDENT
SR. CARLES PUIGDEMONT ALS REPRESENTATS DEL
SENAT DE LES JOVES CAMBRES DE CATALUNYA

CASA DE LA REPÚBLICA. WATERLOO (BÈLGICA)
Divendres 19 d’octubre de 2018, de 18 a 19:30h

ALGUNES DE LES SEVES PARAULES I COMENTARIS. BREUMENT

Nota: Els números intercalats en el text faciliten poder llegir els meus 
comentaris que es troben a les últimes pàgines.

Després d’haver-se fet la presentació de cada un dels membres del Senat de 
Catalunya- presidit per Maria del Carmen Figuerola- el Molt Honorable 
Senyor President de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont i 
Casamajor va iniciar la conversa. Va ser entorn del nostre tema de la 
independència de Catalunya i ens va resultar ben útil. A mesura que anava 
parlant d’acord amb les nostres intervencions vaig intentar memoritzar-ne 
algunes frases. Les esmento:

-La guerra no és de fusells sinó de narratives. S’haurà de guanyar amb 
narratives. Cal pensar amb les noves comunicacions de les noves 
generacions. Hi ha una revolució social amb noves maneres de pensar, noves 
teories, noves categories estètiques, nous aparells i estratègies per fer-la..... 
El poder no està en els polítics sinó en les comunicacions i els debats dels 
ciutadans. Els WatsApp, Twiter, Facebook i altres ja més moderns estan 
donant forma a les polítiques dels països. Això els polítics d’arreu ho saben i 
els fa por. (1)

1



- Els poders polítics saben que les idees de recerca de la veritat, dels drets 
civils, dels drets polítics, de les llibertats i de la democràcia en general són les
que guanyaran. Això, pel nostre cas català, fa por als d’Espanya i d’Europa. 
Per tant és un tema que ha d’estar molt ben treballat, per les institucions-
associacions culturals dels pobles. Ha de córrer el missatge. (2)

- Falten mitjans de comunicació a favor nostre. Va explicar com no se li va 
emetre una entrevista seva en una televisió que es pot dir és moderada. La 
direcció d’aquest mitjà de comunicació va dir que havia sortit massa bé, 
creava massa impacte ambiental a favor, per ser transmesa. La varen retocar 
i encara havia sortit massa bé. Total: no es va emetre.

-El President deia: de ser un noi de la pastisseria d’Amer que anava a córrer 
per carrers sense asfaltar i a veure el mercat he passat a estar aquí. És dur 
llevar-se i pensar que la premsa internacional ja parla de tu,........que moltes 
decisions depenen de tu, que tens el càrrec que tens i per tant has de tenir 
les relacions que pertoquin, que has de exercir bé el càrrec tot considerant la
seva simbologia... (jo hi afegeixo: tota la seva atractiva aurèola en el si de la 
gran política).

-Va continuar dient: Reconec que perquè pugui fer tot això hi influeix una 
bona base humanista i, perquè no dir-ho, una espiritualitat. (3)

-Sóc una víctima de l’esperit de lideratge que porto des de petit. No podia dir
que no a la proposta de presentar-me a president de la Generalitat. Si hagués
dit no, no hauria estat  jo. (4)

-A una pregunta dels companys del Senat de la Jaycees International (5) 
sobre com portar les contrarietats, la pressió, la duresa del càrrec va 
contestar: a casa tenim el fet de sortir ben plorats de casa. La meva dona i 
tots ho saben fer. Al sortir de casa res de tristors ni lamentacions.

-Lligat amb el punt anterior va afegir: Cal saber dominar els sentiments. Les 
guerres es guanyen anant per feina. Malauradament s’han de deixar 
aparcades moltes sensibilitats si es vol guanyar. Va posar un exemple d’uns 
soldats. (6)
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-Vàrem parlar ben poc dels possibles camins per a la independència. Vaig 
captar bé que està seguint els moviments polítics d’Europa. Va deixar caure 
les paraules “Canvis en el Balcans” però no es va estendre. També vaig captar
que per la millor solució pels presos i exiliats confia molt amb el Tribunal dels
Drets Humans. Va recordar que el que diu aquest tribunal s’ha de complir i 
que no és com la ONU. (7)

-Va afirmar que li agrada el debat, la polèmica amb qui sigui. Que fer-ho és 
molt important. (8) Va afegir que feia ben poc havia rebut una noia del grup 
polític de Ciutadans. Que li havia demanat que volia parlar amb ell per saber 
què és el que ell realment pensa. Li va concedir entrevista i n’estava ben 
satisfet. (9)

 PASSO A ALGUNS COMENTARIS I FETS

- El Sr. Carles Puigdemont a la reunió va donar exemple de parlar dels seus 
assumptes. Així, doncs, per fer-se valer no va parlar de l’oposició. Com si no 
hi fos. (10)

-Cap al final de la recepció vaig insistir en un tema meu: Ara que anem per la 
Nova República cal també anar per una Nova Catalanitat . A la nostra terra 
cal que tinguem una renovació pedagògica més arrelada  -amb el seu canvi 
de mentalitat- per poder gaudir de la millor imatge entre nosaltres. També 
de la que puguem orientar als altres països. No cal dir que aquesta -externa- 
donarà lloc que se’ns tingui encara en més consideració. Hi vaig afegir més: 
Sé que ja té les seves ocupacions però demano que procuri que algú intenti 
moure més aquest tema poc insistit i ben diferenciat de a ”Nova República, 
Nova Catalanitat” servint-se, entre altres, del llegat pedagògic Espinaltià. 
Tant en estudis d’alta direcció com en els primaris hi ha, un problema de 
sempre, moltes mancances pedagògiques per viure en els temps actuals. 
Més si pensem que la vida dels actuals estudiants serà ben diferent i que, per
tant, ara haurien de rebre una altra mena de formació.  He pogut comprovar 
com en moltes conferències i congressos internacionals hi ha una especial 
dedicació per compensar-les. També veig que en «ES Horizonte 2020. 
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Programa Marco de investigación e innovación de la Unión Europea», ben 
lentament, en van elaborant propostes.  Recordo com fa ben poc vostè 
parlava de la revolució de les comunicacions i de les noves maneres de viure 
dels  nostres conciutadans. Cal molta més orientació i suport perquè qui 
vulgui pugui transcendir-se més, lliurar-se de moltes “normalitats” mal 
enteses. Les lliures direccions dels humans amb els seus projectes de vida 
per sobreviure han de ser, poden ser-ho, diferents i millors de moltes de les 
actuals. 

- Es va fer esment al mèrit que el Sr. Matamala té reconegut arreu de 
Catalunya. Estava allà. També cal parlar del gran servei que fan els Mossos 
d’Esquadra. Quan lliuren intenten anar a ajudar a la casa de la república. Van 
vestits de paisà. Els qui en aquells moments estaven allà ens varen atendre 
perfectament. Només hi poden estar una setmana perquè hi ha llargues 
llistes d’espera per anar-hi voluntàriament.

-En aquella casa només hi viuen homes. Es cuinen i fan les altres feines 
aconseguint que tot el conjunt transmeti una bona sensació de l’harmonia 
que hi impera. A la que arribes a la vorera ja t’obren la porta per donar-te la 
benvinguda. Tothom fa que aquesta casa tingui un ambient de franquesa i 
bonhomia. És una trobada de persones que es reconeixen catalanes. Quan 
hom en surt i comença a pensar com ha anat, va descobrint com tot, fins 
l’últim detall, parlament inclòs, estava molt ben preparat.

-El Sr. Puigdemont va dir que no sortia de casa seva. No passava de la vorera 
on també hi manté converses. No vol anar al restaurant escoltat, amb 
tothom mirant i amb periodistes intentant captar tota mena de detalls...

-Al matí del mateix dia els companys varen anar a visitar el Parlament 
Europeu i la Delegació de la Generalitat. Tot a Brusel·les. Em varen dir que els
havia rebut la Meritxell Serret, que havia fet un discurs molt interessant i que
l’havien trobada molt motivada.

-Per riure: Va explicar que un dia a l’aeroport de Barcelona a l’anar a la porta 
d’entrada de l’avió va coincidir davant per davant amb els passatgers que 
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venien de Madrid. Varen quedar públicament ben malament pels xiulets i 
pels comportaments que li varen donar.

-També per riure: al costat de la casa de la República hi viu una persona que 
no està d’acord amb Puigdemont. Cada vegada que passa per davant de la 
casa amb cotxe toca el clàxon.

-Cal agrair la tasca organitzativa de la nostra presidenta del Senat de les Joves
Cambres de Catalunya, Maria del Carmen Figuerola per fer possible aquesta 
trobada.

-El president va agrair  l’obsequi que l’hi va lliurar l’Àngels Coll (la meva 
dona). El va comprar a la pastisseria Ca l’Armela de la Cellera. Els companys i 
companyes assistents també l’hi varen portar mostres de productes típics del
seus pobles i ciutats.

-En sortir hi va haver un gran agraïment per la importància de les paraules 
que havíem rebut -ens varen fer créixer- les fotos de torn i el reconeixement 
que tot havia anat molt bé. Tots hi vàrem anar preparats per tal de compartir
coneixements i així va ser. Per a mi va ser un gran dia perquè, una vegada 
més, se’m va fer evident el gran encaix i les noves “llums“ que facilita la 
Psicoestètica per tal d’ ajudar a desenvolupar amb sòlida base la direcció 
processos polítics i socials . Un fet ben interessant. Vaig poder fer ben visible 
la Psicoestètica en un lloc de prestigi i en un temps on tant es treballa per 
forjar el futur de Catalunya. 

-Un breu de punt final: El president parla de la importància de les narratives. 
Amb el pas del temps caldrà anar repensant la que haurà donat ell. Com 
reconeixem és ben singular, dialogada i fruit de la voluntat de molts catalans. 
Als moments d’ara- amb una gran peanya que s’ha guanyat- és un referent 
internacional de Catalunya i això farà que sigui estudiada amb rigor.

-Per tenir un coneixement més ampli del nostre Honorable President de la 
Generalitat, recomano llegir el seu llibre “ESCOLTA EUROPA. AIXÒ VA DE 
DEMOCRÀCIA” Ed. La Campana.
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AMPLIACIONS

1) Per aquest punt vaig demanar-li la paraula al Sr. President per dir: per això 
jo defenso i procuro ensenyar tant la ciència Psicoestètica creada per -vaig dir
qui era- Carles M. Espinalt. Aquesta, per aquest futur pròxim, facilita poder 
construir els més ben fonamentats -i amb més veritat- els continguts de les 
esmentades narratives i debats. També interpretar-les millor a fi i efecte que 
els humans ens puguem interpel·lar i dirigir més coherentment. Per ajudar a 
aconseguir-ho he escrit aquest llibre que porta per títol Nova Catalanitat. 
Psicoestètica Espinaltiana. Esperant poder tornar a parlar vaig deixar que els 
altres també poguessin dir la seva per compartir coneixements.

2) Responsables d’entitats, artistes, pedagogs i comunicadors emergents de 
l’anomenada cultura popular també poden fer-hi molt si ho inclouen en els 
seus comunicats. Pensem que els actes culturals del futur portaran més 
informació útil que els actuals.

3) Un comentari meu: És impressionant captar com el nostre president sap 
passar d’estar enmig de les vivències i discurs del seu càrrec, a presentar-se 
com aquell noi d’Amer de manera instantània. Si li parles de la Cellera es 
recorda d’en Joan Novich, del Bohigues i ja no parlem del fet que aquest 
poble és dels més independentistes de la contrada. Sap posar-se al nivell que
toca i això juntament amb la seva oratòria li dona un ben singular prestigi.

4) Un càrrec sorgit molt net de pactes, interessos i ocultacions. No tots són 
així.

5)  Els companys Senadors i Senadores també varen opinar sobre el que 
pensaven i vam obtenir respostes que varen ser ben profitoses per a tothom.
Tots els membres del senat sempre hem estat amants de la formació pel 
lideratge i del treball per afavorir el benestar social. Tenim el títol de 
senadors / sanadores per la nostra dedicació en aquests temes en el temps 
d’estada a les “Joves Cambres” de les ciutats catalanes.
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Hi vàrem anar:         

M. del Carme Figuerola. Tarragona
Francesc Monguió. Tarragona 
Joan Iniesta.  Tarragona 
Ma Isabel Montals.  Barcelona 
Teresa de la Salut. Tarragona 
Josep Moncusí. Tarragona
Pere Masó. La Cellera de Ter 
M. Àngels Coll. La Cellera de Ter
Alfons Moliné. Sabadell
Oscar Hijosa. Tarragona

6)  En el context on estàvem això va quedar ben entès.

7)  Sap dir allò precís en el seu moment. Sap més del què diu i dona la 
impressió que està més pendent d’estratègies seves i dels altres que de 
segons quins fets. Deu estar ben compromès amb el pensament crític i amb 
la reflexió.  Sobre aquests fets personalment crec que molts d’ells eren 
d’esperar, són lògics. Els qui saben de dinàmica de grups ho coneixen prou 
bé. Crec que no cal fer tants “sensacionalismes” com es fan. No ho vulguem 
tot d’avui per demà perquè tot, s’entén el nostre procés, ha de ser una 
evolució molt ben encaixada. Fer com va dir ell. Fer córrer el discurs per tenir
més fermesa i més votants.

8) Una sana costum ben catalana, enraonar que no és el mateix que “xerrar”. 
Repassem-ho: enraonar serveix per a deduir noves idees. Xerrar normalment
no porta gaire enlloc.

Una mostra que al Sr. President li agrada el debat és el fet que rep tantes 
persones dels diferents pobles de Catalunya. La casa és un espai de diàleg. 
Quan ens va deixar, tot i ser un divendres al capvespre, segurament ben 
cansat de tota la setmana, encara es va quedar una estona a la vorera parlant
amb uns joves, que suposo, eren veïns. 
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9)  Ho devia fer molt bé perquè ja sabem què ha fet aquesta noia, (Suposo 
que era la Punset).

10) Ho dic: en vaig parlar una mica jo després d’haver-li tornat a demanar la 
paraula. Amb pla motivador jo li deia que era un home que feia que a 
Catalunya hi volguessin haver molts «Puigdemonts». Que havia fet sacsejar i 
posat amb més evidència la pràctica de la corrupció i incompetència política i
judicial espanyola a nivell  internacional. Que, ben probablement, alguns 
currículums d’estudis de dret, de ciències polítiques i de periodisme han 
tingut modificacions. S’haurà pensat en ensenyar l’alumnat servint-se d’un 
inquantificable nombre d’esdeveniments excepcionals de la nostra història 
en el darrer any. Que havia fet pujar a un altíssim nivell l’esperit 
independentista de molts catalans. Que a moments d’ara és considerat com 
la figura més brillant del nostre procés independentista dels nostres dies. 
Que havia promocionat el desig de política democràtica de Catalunya en una 
òrbita internacional. Finalment: que els catalans hem après i interpretat més 
història i política en un any que en la nostra vida estudiantil. Vaig afegir: que 
tot el que havia fet era fruit d’un home dels que fan història. Ben diferent del
Rajoy i la Santamaria que per no aferrar-se als principis més preuats dels 
humans han tingut un gran fracàs a la vida. Un fracàs moral dels que quan 
hom pensa què ha fet i fa a la vida fa tenir molts remordiments. Aquests no 
els tindrà el Molt Honorable. Ho vaig dir així tal com sona.

PERE MASÓ I PANELLA
Psicoestètica
La Cellera de Ter, tardor 2018

www.recursosperlautodeterminacio.cat
www.peremaso.com
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