
 El xat amb en David Fernàndez (CUP) (03/04/2013) 

Monday March 4, 2013 

3:13 

 

324cat:  
Ja podeu fer arribar les vostres preguntes

 

Tuesday March 5, 2013 

11:52 

 

324cat:  
D'aquí a pocs minuts, comencem el xat amb David Fernàndez 
(CUP) 

 

11:56 

 

324cat:  
Ja tenim amb nosaltres en David Fernàndez, diputat del grup 
mixt (CUP). Bon dia! 

 

11:56 

 

David Fernààààndez:  
Bon dia a totes i tots i en especial als treballadors/es en lluita 
de TV3 
  

11:57 

 

324cat:  
La primera pregunta demana un petit balanç. 

 

11:57  Comment From Sílvia  
Bon dia David. Quin balanç fas del teu aterratge al Parlament? Què 
t'ha sorprès més?  

11:57 

 

David Fernààààndez:  
La litúrgia, la poca agilitat, la inèrcia... veure i viure un Palau 
de poder formal... que mana poc. 

 



11:57  Comment From Marc  
Hola Bon dia. No creus que el Parlament podria fer la mateixa feina 
amb menys diputats?  

11:58 

 

11:58 

 

David Fernààààndez:  
Sobretot penso que podria fer molta més feina amb 135...

 

11:58  Comment From Hamza  
Quin és, per David Fernàndez, el millor sistema econòmic?  

11:59 

 

David Fernààààndez:  
el cooperatiu, ara per ara, on avui per avui estan implicades 
1.000 milions de persones arreu del món... i en el futur un 
model econòmic postcapitalista.  

11:59  Comment From Albert  
Vosaltres sou partidaris d'una Declaració Unilateral d'Independència? 



12:00  Comment From Sara  
David! Com combines el teu 'passat' periodista amb la teva actualitat 
com a diputat? T'ha donat taules per a exercir amb més rigor la feina 
que fas ara?  

12:00 

 

David Fernààààndez:  

qui avali i determini el procés
 

 

12:00 

 

David Fernààààndez:  
paradoxalment, fem gairebé el mateix: investigar, denunciar, 
proposar 

 

12:01  Comment From Jordi  
Es possible a mig termini una coalició ERC-CUP? 

12:02  Comment From Maria A  
Està la política organitzada de tal manera que els ciutadans no ho 
entenguem?  

12:02  Comment From Maria A  
De quina manera creus que es pot aconseguir una democràcia al 
màxim de participativa possible?  

12:03 

 

David Fernààààndez:  
Molt d'acord. Està organitzada per a que siguin les elits les 
que decideixen per nosaltres. Pensem que la democràcia és 
cosa de totes i tots... 
 

12:04 

 

David Fernààààndez:  
...i que cal habilitar mecanismes de democràcia directa i 
democràcia participativa. No es pot limitar a votar cada quatre 
anys. Depén de la nostra activació social i política.  



12:04 

 

324cat:  
Arriben moltes preguntes des del País Valencià...

 

12:04  Comment From Àlex  
Quines propostes faries per remuntar l'escalada anticatalanista i 
espanyolista al País Valencià de les darreres dècades? Hi ha molta gent 
que inconscientment ha quallat molt en aquestes idees.  

12:05 

 

David Fernààààndez:  
S'ha de recomposar una gerra trencada en mil bocins. I 
l'herència de la transició és perversa (la batalla de 
València, p.ex). Sempre recomanem baixar al Sud, perquè 
molta gent viu d'esquenes al País Valencià i no coneix una 
realitat sociocultural profundament compromesa i fértil. 
Respecte l'ofensiva, com ja hem dit, desobeir.  

12:06  Comment From Adrià  
Que podria aportar la CUP, en el cas que s'instal·lara al País Valencià, 
que no aporte ja Compromís?  

12:07 

 

David Fernààààndez:  
La CUP hi és on la gent del territori vol que hi hagi CUP. No 
som cap franquícia. Avui per avui, hi ha CUP a ciutat de 
València, a Benifairó i a Barxeta, entre d'altres. Però aporta 
visió d'uns Països Catalans confederals i desacomplexats.  

12:07  Comment From Maria A  
Què n'opines de la diferència de preu, en vots, de un escó al parlament 
entre partits?  

12:08 

 

David Fernààààndez:  
És el sistema desigual i injust nascut de la transició, per 
garantir blocs de poder i gestió. Per tant, els valorem molt 
negativament. La màxima proporcionalitat hauria de ser 
premissa bàsica.  



12:08  Comment From Dani  
La CUP votaria en contra o faria un sí crític de la independència 
només de Catalunya i dins la UE?  

12:10 

 

David Fernààààndez:  

En bona lògica assembleària, com ja va passar amb la 
Declaració de Sobirania, estudiaríem la proposta. Però sempre 
hem dit també què estarem al costat del nostre poble, com ho 
ha estat l'esquerra independentista en els darrers 40 anys, en la 
defensa acèrrima de l'autodeterminació...  

12:10 

 

David Fernààààndez:  
...el projecte de transformació radical de la UE és de llarg 
abast, com la confederalitat política dels Països Catalans. En 
contra, mai.  

12:11  Comment From Jordi  
Quants anys ens queda de formar part d'Espanya? 

12:12 

 

David Fernààààndez:  
Espero que pocs. Zyzek, a propòsit de Tunísia, va catrgoritzar 
que "l'impossible passa". Altrament, en contra, penso que hi 
ha riscos obvis que encara ens quedi un bon grapat d'anys. La 
bona notícia és que només depén de nosaltres. Som on som 
per una mobilització persistent. Cal no despistar-se.  

12:12  Comment From Dani  
Com valora la CUP el tancament de corresponsalies de TVC a l'Ebre, 
Pirineu i Catalunya Nord?  

12:13 

 

David Fernààààndez:  
Com una estafa que cal denunciar. Tots preocupats pel senyal 
al País Valencià... i ara resulta que la desconnexió i la 
desinformació és interna. Catalunya no és pas Barcelona.  



12:13  Comment From hug  
Una pregunta incòmode , ets abans d ' esquerres que catalanista? 

12:14 

 

David Fernààààndez:  

Gens incòmode. Ens impossible dissociar-ho. Són dues 
cames. Si una no avança et quedes en paràlisi. És indestriable. 

 

12:16 

 

David Fernààààndez:  
El capitalisme és un crim organitzat quotidià. Per tant, mai tan 
pocs havien robat tant a tants en tan poc temps. Avui som en 
fase de capitalisme senil, però les seves crisis són cícliques, és 
a dir pot sobreviure i perviure i perfeccionar-se. En tot cas: 
cooperativisme o mad max. Com a divisa.  

12:16 

 

David Fernààààndez:  
80.000 persones de fam moren cada dia. 300 persones 
disposen de la mateixa riquesa que la meitat de la humanitat. 

 

12:17  Comment From lourdes  
Quina valoració fas del Fiscal General de l´Estat respecte el Fiscal en 
Cap de Catalunya?  

12:18 

 

David Fernààààndez:  
Que Roma no paga traïdors... ni no traïdors. Els "delictes" 
d'opinió són propis de règims autoritaris i dictatorials. Una 
mostra més del tarannà de l'Estat, encorat en la més crua 
cultura inquisitiva, I això que el fiscal, detall petit, és ben 
conservador. No només no deixen fer la consulat sinó que no 
deixen opinar sobre ella. #marcaespaña  

12:18  Comment From Mario  
Hola. Bon dia. Recordo una imatge teva amb Jordi Pujol al Parlament, 
a la sessió d'investidura de Mas , si no recordo malament. Es pot saber 
què et va dir?  



12:18 

 

324cat:  
L'he trobada

 

12:20 

 

David Fernààààndez:  
ai,., Em va cridar ell per dir-me si érem conscients que la 
situació era fomuda. (el coneixia d'abans, vaig fer el guió del 
programa (s)avis fa uns quants anys.  

12:20  Comment From josep  
com veus el canvi què ha fet ciu, de ser " nacionalista" a ser 
independentista, i la manera d'actuar de duran i lleida, creus què ells 
podran portar a bon port el procés ?  

12:21 

 

David Fernààààndez:  
No veig discurs independentista, veig discurs 
interindependentista. Ara bé, sobre el paper (que ho aguanta 
tot) el canvi és constatable. Veurem com acaba. Passa que 
som més de fets que de paraules... 
  

12:23 

 

David Fernààààndez:  
En la vida i en la lluita, el pitjor enemic sempre som nosaltres 
mateixos. Per tant, el canvi constatat fa 5 mesos caldrá que es 
concreti en fets. La resta és fum i foc d'encenalls. I la por que 
tenim és que els hi entri la por. Més encara quan l'Estat, via 
FAES, ja planteja una 3a transició on caigui el sistema 
autonòmic i quedin Galiza, Eh i Catalunya amb règims 
diferenciats...Gatopardo, Gatopardo.  

12:23  Comment From Gerard  
Bon dia, no acabo d'entendre la compatibilitat de la CUP de voler que 
Catalunya sigui independent i tambe voler independencia pels països 
catalans. Si Catalunya esdevingues independent, no seria practicament 
impossible aconseguir que la resta dels paisos catalans s'unisin 
despres?  



12:25 

 

David Fernààààndez:  

No, tècnicament ni políticament. El dret a decidir assisteix 
també al País València i a les Illes Balears. Ho hauran de 
decidir ells. Però els riscos contra el País Valencià i les Illes, 
si Catalunya s'indepenitza primer, són obvis.  

12:25  Comment From Carlos  
Heu votat la teva aparició en aquest xat en assemblea? Bona nit 
Palestina! Gràcies.  

12:26 

 

David Fernààààndez:  
Més o menys. Els companys de premsa ho han reflexionat 
col·lectivament. Bon dia #Intifalla 

 

12:26  Comment From Dolors  
Les enquestes us van molt bé. Us veieu en cor d'assumir en un futur 
responsabilitats de govern?  

12:28 

 

David Fernààààndez:  
La CUP governa avui quatre municipis. Amb cor i cap ens hi 
veiem. El problema és que qui mana no són les institucions 
sinó els mercats. I en la vessant autocrítica, és veritat que 
tenim encara aversió a gestionar poder. Perquè el nostre 
objectiu és transformar la societat,  

12:28  Comment From Joan  
No creus que els polítics esteu, en general, parlant poc de la crisi? 



12:28 

 

 

12:29 

 

David Fernààààndez:  

Diria que a can CUP només que fem de parlar de la crisi. I 
sobretot dels seus responsables directes i indirectes: els 
mercats financers (que tenen noms i cognoms) estan 
guanyanyt amb el nostre patiment (4.300 milions d'euros en 
interesso del deute pel període 2012-23) i el govern que ho 
avala amb el cap cot.  

12:29  Comment From Albert Gisallo  
Quines propostes teniu pel que fa a l'escola? Es pot fugir de perpetuar 
l'estat repressiu i polítiques d'adoctrinament de masses a fi d'un 
projecte per formar persones?  

12:31 

 

David Fernààààndez:  
Uf. Hauré de ser breu. Defensem l'escola pública i catalana 
com a conquesta democràtica i social. I pensem que tot rau en 
la cultura i en l'educació. Però en el país de Ferrer i Guàrdia i 
les escoles lliures, i en ple segle XXI, es poden activar noves 
dinàmiques. Segur.  

12:31  Comment From El poble  
David esteu fotent molt bona feina, una abraçada revolucionària des de 
Viladamat!  



12:32 

 

David Fernààààndez:  

I a Viladamat també, des del protagonisme i la participació 
popular. Les ganes de fer, les ganes de construir. Un petó per 
la Irene!  

12:32  Comment From Pere  
que ens cal aprendre dels processos d'emancipació llatinoamericans? 

12:34 

 

David Fernààààndez:  
La capacitat d'oposar-se al neoliberalisme, de superar un cicle 
d'empobriment massiu i de recuperar el país per als seus 
legítims propietaris: el poble. Negar-se a pagar el deute, 
nacionalitzar recursos estratègics, enfortir el sector públic, 
empoderar les classes populars... O ens llatinoamericanitzem 
nosaltres (sobiranitzant-nos) o ens llatinoamericanitzaran 
ells(empobrint-nos) (la frase és del Quim Arrufat!)  

12:34  Comment From M.Rosa  
Perquè estaràs només una legislatura com a parlamentari? No 
desaprofitaràs tota l'experiència que estàs adquirint?  

12:35 

 

David Fernààààndez:  
Ni molt menys. La CUP som un equip petit i, sobretot, 
col·lectiu. Res mai es perd per als que lluiten... 

 

12:36 

 

David Fernààààndez:  
Ara bé, no és una decisió personal, sinó col·lectiva, davant 
l'actual conjuntura de degradació de la política. L'experiència 
queda i serà patrimoni comú de la CUP.  

12:36  Comment From Lauburuboy  
A la CUP sou comunistes o només veneu fum esquerranós-liberal com 
sembla? I si ho sou per què ho amagueu?  



12:37 

 

David Fernààààndez:  

Mai ho hem amagat, que jo sàpiga. Personalment ho soc i 
sempre ho he reconegut, Roig per fora i negre per dins, com 
diria l'Ovidi Montllor. I més encara en un país on "sense 
comunistes" no hi hagués hagut lluita antifranquista ni 
llibertats formals recuperades.  

12:37  Comment From Enric  
Què faria la CUP per obligar als diputats de CDC imputats en casos de 
corrupció a que dimiteixin dels seus càrrec al Govern? Tant és el que 
facin dins del seu partit, però és inmoral que continuïn al Govern.  

12:38 

 

David Fernààààndez:  
Pressió social, exigència ètica i visualitzar les vergonyes. 
Acabarà passant, perquè no hi ha catifa que aguanti tanta 
tupinada.  

12:38  Comment From CCOO TV3  
Gràcies David pel teu suport a la lluita dels treballadors de TV3 en 
contra de les retallades i en defensa dels llocs de treball, és molt 
important.  

12:39 

 

David Fernààààndez:  
A vosaltres, cal invertir les gràcies. Perquè els que lluiteu sou 
vosaltres. Nosaltres només som altaveu de la gent més 
compromesa amb el país i la seva gent.  

12:39  Comment From @khalilbcn  
Que opines del problema de privatització encoverta que patim els 
universitaris?  

12:40 

 

David Fernààààndez:  
Ahir llegia que a Alemanya les universitats són gratuïtes. Tan 
que s'emmirallen amb la Merkel. Marta Nusbaum ho acaba de 
reblar i mireu que és liberal: vincular universitat (formació 
humanística, crítica) i mercat és una barbaritat...  



12:41 

 

David Fernààààndez:  

Avui fa 5 anys de l'entrada dels Mossos contra les protestes 
contra Bolonya. I penso que el que hi ha, covardament, és 
pluja fina neoliberal que ens acabarà deixant xops. No 
s'atreveixen a fer-ho de cop. I avui, el que déiem fa cinc anys, 
és una crua realitat.  

12:41  Comment From Pere  
Estaríeu disposats a adoptar tot el programa de Pirates de Catalunya?  

12:42 

 

David Fernààààndez:  
No el conec al 100%. Però som hackers de l'impossible i la 
socialització de la cultura i el coneixement, el treball 
col·laboratiu open data, la radicalitat democràtica de la xarxa 
són pur futur. Per tant, la bandera pirata en mà.  

12:42  Comment From Jaume  
Com es posiciona la CUP respecte les accions violentes en el marc de 
les mobilitzacions socials? Protesta legitima o vandalisme?  

12:44 

 

David Fernààààndez:  
Ens posicionem amb una lectura fonda, molt fonda i lluny 
d'esterotips de vandalisme. Les violències, en plural, creixen 
sota la crisi: la violència intrafamiliar, la xenòfoba, la social i 
la institucional amb l'estructural. Sempre hem dit que 
"condemnar" només una és un acte continuat d'hipocresia 
social. Hi ha qui trinxa vidres... i hi ha que trinxa vides.  

12:44 

 

324cat:  
Tenim un munt de preguntes i poc temps. Farem entrar tantes 
com sigui possible. 

 



12:44  Comment From jgg  
Els diputats han de tenir disciplina de vot respecte el partit o llibertat 
de vot? La primer opció no és que els partits segrestin la democràcia?I 
la segona no es confondre als votants? Quin creus que és l'equilibri?  

12:45 

 

David Fernààààndez:  

T'explico el meu equilibri... 

 

12:46 

 

David Fernààààndez:  
Em dec a un projecte col·lectiu i assembleari, no soc un 
diputat liberal. Em vincla un respecte absolut per allò que 
decideixi tota la CUP. I alhora, és clar que tinc autonomia 
personal: el dia que entri en contradicció amb la meva 
consciència, plegaré per ètica. Però els diputats són de la 
CUP. I la lluita continua en mil fronts oberts. Al carrer, on tot 
comença i acaba i torna a començar.  

12:46  Comment From Arnau Rovira  
David, com valores l'entrada de Grillo al Parlament italià? 

12:48 

 

David Fernààààndez:  
Com un símptoma més de la òpera bufa en què ha esdevingut 
la política italiana. El votant mig de ben segur que és un 
indignat. Però em dol més el resultat de Berlusconi. I "la 
ingovernabilitat" deu ser la forma predilecta de govern... dels 
mercats financers.-  

12:48  Comment From Enric  
Què en penses de l'ANC? És un moviment social que en el nostre cas 
ajuda a dinamitzar l'independentitsta dels territoris petits/rurals, cosa 
que cap partit pot arribar a fer! Que en pensa?  

12:48 

 

David Fernààààndez:  
Màxim respecte per l'ANC... 
 

 



12:50 

 

David Fernààààndez:  

Però els diria que compartim conjuntament el com i perquè va 
defallir l'Assemblea de Catalunya el 1977. Aleshores també 
estàvem a les portes de la llibertat política i la justícia social. I 
va ser un frau. una lliço de la que aprendre. Amb ells, diem 
que la garantia de futur som totes i tots: l'activació popular. És 
l'únci que ens treurà de l'atzucac.  

12:50  Comment From Ariadna  
David, com justifiques l'espionatge en la CUP? No atempta contra els 
drets de privacitat personals?  

12:51 

 

David Fernààààndez:  
No el justifico perquè mai n'hi ha hagut. Va haver un sol 
contracte a Valls per accedir a dades públiques. Aleshores, el 
2010 ni la CUP de Valls ni ningú sabia que era método 3... 
  

12:52 

 

David Fernààààndez:  
I no, accedir a dades públiques mai atempta contra els drets 
civils fonamentals. Contra la democràcia atempta l'opacitat 
persistent. Investigar la corrupció mai és delicte.  

12:52  Comment From Marc 
T'agrades a Polonia?  

12:53 

 

David Fernààààndez:  
Una revolució sense humor és com un ou sense rovell. I el 
ghetto de Varsòvia des d'on resistir és imprescindible. (haig 
de reconéixer que em confonen, ja no sé qui és qui) 
  

12:53 

 

324cat:  
Tenim temps per les dues últimes preguntes...

 



12:53 

 

David Fern����ndez: 

#bonanitpalestina 

 

12:53  Comment From Enric López  
Eliminaría el cuerpo de los Mossos d'Esquadra?  

12:55 

 

David Fern����ndez:  
nosaltres som més de Carrasclet. Però entenc que et refereixes 
a la Brigada Mobil (antiavalots). Si, n'hem demanat la 
dissolució i una nova dinàmica. I també la depuració de 
responsabilitats a la Divisió Central d'Informació. Tot Estat té 
clavegueram. I la Generalitat, també. I fa ferum.l  

12:55  Comment From Joan  
Quines propostes teniu perquè la generalitat pugui tenir liquiditat a 
nivell d'ingressos? Sense tenir en compte el 'no pagar el deute'.  

12:56 

 

David Fern����ndez:  
Fora de les valentes (no pagar el deute) i en termes de 
liquidesa financera: reajustar i replantejar la despesa i inversió 
pública (pensa que en aquesta casa, TV3, hi ha 126 alts 
càrrecs fora de conveni que tenen un sobrecost de 1'5 milions 
d'euros anuals). 
  

12:58 

 

David Fern����ndez:  
No acatar el topall de dèficit, demanar a les grans empreses 
catalanes que s'apretin el cinturó (només la Caixa ha guanyat 
8.000 milions els darrers cinc anys) i activar els propis 
recursos (fixa't en les finances cooperatives). Avui hi ha molt 
estalvi quiet. Hem de cercar la pròpia sortida en base a les 
pròpies forces. Alternatives n'hi ha mil. De veritat. 
  

12:58 

 

324cat:  
Acabem aquí el xat amb un gran èxit d'usuaris, ja us ho 
avanço... David Fernàndez, moltes gràcies per la teva 
participació i la teva paciència!  



12:59 

 

David Fern����ndez:  

Que la llum al final del túnel no sigui un tren que ve de cara. I 
com diria Allende: són els pobles qui fan la història. El futur 
depen de nosaltres, no d'una minoria. Rau en el què fem o 
deixem de fer la majoria social. Sense nosaltres.... no són res. 
petons desobedients i abraçade solidàries. gràcies a vosaltres.  

1:00 

 

324cat:  
Moltes gràcies també a tots els usuaris. Fins ben aviat! 

 

 


