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80 raons per la independència 
 
 
ECONOMIA  
 
1) Per tenir més recursos (els diners no fan 
mal a ningú) 
2) Per millorar el benestar de la gent, sobre-
tot de les classes més desafavorides 
3) Perquè es vegi qui és l’”insolidari” i el 
“garrepa”, fem la prova de deixar Espanya 
sense Catalunya (a veure com se’n surten) 
4) Per tenir un tren d’amplada europea i que 
funcioni bé 
5) Per no pagar més peatges a les autopistes 
6) Perquè les carreteres estiguin en millors 
condicions i no hi hagi tants morts 
7) Perquè hi hagi menys desocupats 
8) Per finalment poder ser solidaris amb qui 
vulguem (fins i tot Espanya o França) 
9) Per deixar de perdre el temps en discussi-
ons estèrils 
10) Per no haver de pagar multes per dur el 
CAT a l’auto 
 
SOCIETAT  
 
11) Per tenir més recursos per acollir els 
immigrants 
12) Perquè els immigrants sabrien del cert 
que arriben a Catalunya i no a Espanya o 
França 
13) Per poder practicar finalment una políti-
ca social real, un cop resolt el tema nacional 
14) Per tenir una Agència Catalana de Re-
cerca amb cara i ulls 
 
FILOSOFIA  
 
15) Per poder-se oposar a la concepció actu-
al dels estats i esborrar les fronteres del cap 
de la gent. En definitiva, tenir Estat per po-
der ser antiestatalista. 
 
INTERNACIONAL  
 
16) Per no haver de sentir més quan anem a 
l’estranger allò de “Barcelona? Ah, Spain!” 
o “Catalan? C’est pareil a l’Espagnol, ce 

n’est pas?” o “Barcelona? I love it. Yo hablo 
un poco de espaniol!” 
17) Perquè els estrangers vegin que som 
diferents dels espanyols i francesos, i que no 
som només un poble exòtic en perill d’extin-
ció digne de ser estudiat per antropòlegs 
18) Per fer el joc simètric a Portugal, que ja 
fem tard. Així resituarem Castella a l’inter-
ior, que és on sempre ha estat. 
19) Per passar de ser el cul del món a ser 
part d’Europa 
20) Per ajudar d’altres nacions oprimides en 
el seu procés d’alliberament nacional 
21) Per tenir veu pròpia a Europa i contri-
buir a la seva reestructuració 
22) Per denunciar públicament França per 
genocidi lingüístic 
 
ESPORT  
 
23) Per tenir seleccions nacionals catalanes 
 
MILITAR  
 
24) Per oposar-nos a la presència de militars 
a Catalunya (Catalunya País Neutral) 
25) Per tenir una cultura de la Pau de veritat 
 
VIRTUAL  
 
26) Per tenir el domini .ct 
 
SALUT MENTAL  
 
27) Per no haver de sentir més “Estamos en 
España!”, “Como dice? Hable en cristiano!” 
o “Soyez propes! Parlez français!” 
 
CULTURAL  
 
28) Perquè en Raimon no sigui esbroncat 
mai més a Madrid 
29) Perquè els escriptors catalans tinguin la 
possibilitat real d’optar al Premi Nobel de 
Literatura 
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30) Perquè Catalunya Ràdio pugui emetre 
per AM 
31) Perquè no haguem de mantenir l’Insti-
tuto Cervantes 
32) Perquè els Castellers sigui declarat Pa-
trimoni de la Humanitat 
33) Perquè les sardanes deixin de tenir con-
notació de cosa xarona per a tanta gent 
 
ECOLOGIA  
 
34) Per ecologia lingüística i cultural, aju-
dant a perpetuar la diversitat humana 
35) Per evitar la desaparició de llengües i 
cultures minoritzades, sobretot el nostre 
germà l’occità 
 
SEGURETAT CIUTADANA  
 
36) Perquè ETA no atempti més a Catalunya 
(i si pot ser que no actuï mai més a cap país 
del món) 
37) Perquè no matin més Ernests Lluchs 
38) Perquè la policia no pegui ciutadans 
honrats 
39) Perquè no hi hagi més caps rapats feixis-
tes a casa nostra 
40) Perquè no hi hagi més casos Núria Ca-
denas 
 
SOCIOLÒGIC  
 
41) Perquè TV3 no dediqui el 90% del Te-
lenotícies a parlar dels veïns de ponent 
 
PRÀCTIC I SENTIMENTAL  
 
42) Perquè Espanya ens respecti i fins i tot 
tornem a ser bons veïns i amics, com en 
temps d’en Jaume I 
43) Per alliberar Espanya del jou de supor-
tar-nos. De veritat, s’ho mereixen. Llavors 
es retrobaran amb ells mateixos. 
44) Perquè els turistes que vénen a Catalu-
nya no vinguin a aprendre flamenc 
45) Per enviar en Franco definitivament al 
lloc que li pertoca 
46) Per no patir més guerres “civils” 
47) Per dignitat 
48) Perquè ens ho mereixem 

49) Per tornar a ser el que érem: ser 
50) Per tenir documents d’identitat reals 
51) Perquè no vingui un altre 11 de setem-
bre 
52) Per no haver d’aguantar més 12 
d’octubre 
53) Per no sentir a parlar més del 20 N 
54) Ni del 23 F 
55) Perquè Catalunya torni a ser rica i plena 
56) Per fer-nos feliços 
57) Perquè la Diada de l’11 de setembre 
serveixi per honorar els defensors de les 
Constitucions de Catalunya d’una vegada 
per totes 
58) Per poder viure en convivència i poder 
participar més en les decisions polítiques, 
aplicant el vot per internet sistemàticament 
per fer consultes populars 
59) Per fer feliç la memòria del general Mo-
ragues, els Maulets, els Angelets de la Terra, 
els Barretines, els Segadors i el President 
Companys, perquè els seus drames perso-
nals no hagin estat en va. 
60) Perquè els Paradors Nacionals ho siguin 
de veritat 
61) Per no sentir a parlar més de la Consti-
tució Espanyola ni de la Llibertat, Igualtat i 
Fraternitat ofegadores 
62) Perquè no ens enviïn lleis al Tribunal 
Constitucional  
 
RELIGIÓ  
 
63) Per tenir una Conferència Episcopal 
Catalana 
64) Perquè no s’imposi obligatòriament la 
religió a l’escola 
 
LLENGUA  
 
65) Per aturar el secessionisme lingüístic 
66) Perquè la megafonia de l’Aeroport de 
Barcelona utilitzi un anglès amb accent no 
espanyol i utilitzi el català en totes les co-
municacions 
67) Perquè el català sobrevisqui 
68) Perquè el català sigui llengua oficial a 
Europa 
69) Per tenir pornografia en català 
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70) Perquè els nostres fills aprenguin el es-
panyol i el francès a l’escola només si volen. 
Perquè tinguin més hores per aprendre altres 
llengües. 
71) Perquè la competència lingüística gene-
ral en anglès millori, i així poguem acollir 
els Erasmus a les universitats amb línies en 
anglès, com fan a Lovaina o Estrasburg. 
Així evitaríem la dicotomia català-espanyol 
en l’ensenyament superior, i el català podria 
ser la llengua vehicular per defecte. 
72) Perquè els medicaments siguin TAMBÉ 
en català 
73) Perquè els nens puguin veure Walt Dis-
ney en català 
74) Per poder donar un estatus especial a 
l’aranès i evitar així la presència ofegant del 
català, espanyol i francès. 
75) Perquè el català gaudeixi de salut real, i 
no haver de sentir més males traduccions 
com ‘globalització’ o ‘rotonda’ 
76) Perquè els jutges parlin en català 
77) Perquè TOTA la policia també el par-
li… 
78) …i no ens deixem els revisors de tren… 
79) Per evitar aberracions toponòmiques, 
com ‘Cerbère’ o ‘Tarrasa’ 
 
I LA MÉS IMPORTANT 
 
80) Perquè sí! Per què no?  
 
Roger Bofill 
Anglaterra 
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