
Caurà la màfia política que segresta la CUP de Tarragona 

“Associació de caràcter criminal que fa servir mètodes de repressió i d'intimidació en defensa 

d'interessos privats i que es manté gràcies a la por i als prejudicis de la població». Aquesta és la 

definició que en fa el l'IEC del mot «màfia». En aquest cas, si canviem «criminal» per «polític», 

«privats» per «personals» i «població» per «membres col·laboradores i militants», tindríem la 

definició del que seria una màfia política, en cap cas delinqüencial. És en aquests termes que 

em referiré a la CUP de Tarragona en endavant. 

Serveixin aquests paràgrafs per donar una legítima resposta a un atac personal i polític 

premeditadament infundat i organitzat, i fer-ho amb una serenor molt assossegada quan pots 

demostrar abastament el que denuncies, a qui i, sobretot, quan veus que la màfia que té 

segrestada la CUP de Tarragona ja se n'adona que s'ha confós, que ha comès un terrible error i 

que malauradament ha desaprofitat totes les oportunitats que tenia de demanar disculpes per 

les seves accions i de respondre a les conseqüències de forma interna per poder guardar la 

poca dignitat que, després de tot això, dubto tornin a recuperar. Per a això han fet tard, ja no 

hi són a temps. 

Per demanar disculpes i rectificacions públiques per les greus injúries i difamacions contra la 

meva persona però, els en concedeixo una mica, disposen de 7 dies a comptar de la publicació 

d'aquestes lletres; en cas contrari, em querellaré contra les persones que van participar 

d'aquell linxament en la ignominiosa roda de premsa del passat dilluns. 

Una roda de premsa en la que, a banda de la sorpresa i del fart de riure que ens va provocar la 

paròdia esperpèntica de la convocatòria, els voldria regalar un petit consell a cau d'orella ara 

que no ens sent ningú: -heu de saber controlar la mentida i ser millors intèrprets, estàveu 

massa nervioses, titubejàveu i es veu que es respirava un ambient reclòs i una paranoia tan 

gran que la vau arribar a transmetre a la premsa i als desconcertats regidors sobresaltats de la 

migdiada a cop de corneta. Els vídeos són boníssims, serviran molt en l'àmbit 

cientificoacadèmic. 

Van dir que sóc conflictiu. Aquí els he de donar la raó, no en el sentit pejoratiu que pretenien, 

però si que en sóc, i orgullosament; mira vaig sortir rebel tu, vés quina cosa. Creia que era 

condició indispensable de tota personalitat i militància subversiva. N'he tingut, en tinc i en 

tindré de conflictes perquè sóc dels que no se'n callen ni una, dels que combaten les 

injustícies, dels que es fan respectar, dels que proven de fer prevaldre l'ètica i la coherència de 

les seves idees, els seus drets i dignitat, i a lluitar pel reconeixement de les qui no en tenen, 

contra tota discriminació, opressió i explotació. Si per comunista no fos conflictiu, afededéu 

que no me'n podria considerar i llavors només seria una trista i falsa façana 

pseudorevolucionària com elles i ells. La ràbia que senten que sigui indomable, inmanipulable i 

que hagi tingut la sort de no malgastar la vida a la secta. 

Van gosar titllar-me de masclista i homòfob. Mireu si en són de dolents que tot i saber que és 

mentida com tot el que perboquen, ho escampen a la mínima que poden amb l'únic objectiu 

de provar de fer mal (sense èxit, ja no enganyen a ningú fora dels seus cercles). Els masclistes 

són ells, perquè en les desavinences jo he tractat en tot moment amb educació, cordialitat i 

com una igual a Laia Estrada; ser masclista seria considerar-la inferior o dèbil com han fet i fan 



ells que la tenen controlada per a què no provoqui més problemes dins i fora del partit i de 

l'administració; i de la mateixa manera, quan també vaig respondre als linxaments d'un 

simpatitzant i d'un col·laborador, no vaig diferenciar a qui em dirigia per tenir en compte la 

seva opció i preferències sexuals. Defensar-me dels atacs d'una dona i dos homes homosexuals 

no em fa ser una persona discriminant. Sóc jo qui puc corroborar que he sofert 

discriminacions, assetjaments i ridiculitzacions per ser home, comunista i animalista per part 

de la màfia. Doncs ràpid a demostrar-ho o desmentir-ho valentes, ja sabeu, 7 dies. 

Ja que hi som posats, em fa molta gràcia que parlin des del «desconeixement» del cas de 

l'extinta CUP de Mollerussa i, curiosament, s'oblidin de comentar que la resolució de la 

Comissió de Garanties (CG) no negava o em donava la raó d'uns fets que vaig viure i patir tot i 

que decidia no actuar davant d'agressions -per part d'una militant alcoholitzada-, provades i 

reconegudes, davant d'un prepolitisme ofenós, tupinadetes electorals i davant prepotents 

simpatitzants que en període electoral remenaven més les cireres que no pas la pròpia 

militància local. 

A xarxes, el regidor Jordi Martí, que és el portaveu dels assumptes tèrbols -tan públics com 

privats- de la màfia, afirma en el seu mur de Facebook que m'han fet fóra de diverses 

organitzacions i prova d'aprofitar el litigi que mantenen pel cas INIPRO per intentar vincular-

m'hi i així desviar el debat real de les seves perversions polítiques i personals. Això només ho 

fan els culpables quan necessiten arguments i temps, més vell que el anar a peu, a banda 

d'inútil i patètic. Aquí hi ha sobretot en joc l'ego, els privilegis i la megalomania malaltissa 

d'aquest senyor i de Laia Estrada, emparats i beneficiats ambdós pels moviments al 

clavegueram d'una colla d'amics i familiars, -amb o sense carnet de la CUP-, i així poder 

esdevenir regidores a través d'un cop d'estat abans que cometessin un acte de cainisme entre 

ells. Com per a la resta, tens 7 dies Jordi Martí. 

S'ha de saber que els tempos en la progressió del conflicte no els hem marcat les persones 

dissidents de la secta en l'episodi presumptament delictiu que he denunciat, i en el que tants 

s´han donat per al·ludits sense ser cridats (per què serà?). Aquestes militants portem des de 

maig de 2014 provant de trobar un espai de diàleg dins la mateixa estructura local, però 

després de reiterats assetjaments, injuries i difamacions dins els àmbits de l'Esquerra 

Independentista, de privació de drets polítics, civils i democràtics, d'insults, amenaces i 

d'intents d'agressió en seu assembleària i de sofrir judicis sumaríssims en un soterrat del Casal 

Sageta de Foc que la mateixa Inquisició hagués envejat, des d'octubre de 2014 aquestes 

militants decidim portar el cas als òrgans nacionals del partit. Cal dir que durant aquest procés 

i, per por a agressions físiques o verbals, les militants i membres de la CUP que van ser 

expulsades fraudulentament amb mi, van decidir autodefenestrar-se del seu dret de 

participació a l'assemblea de la CUP des d'octubre de 2014, i així fins avui dia, tot i que se'ls hi 

vulnera el dret a la informació i alguns dels canals de comunicació, com a l'intern de seguiment 

de la tasca de les regidores. 

Portem 16 mesos enviant documentació i escrits demanant que s'investiguin els fets, amb 

totes les proves a la mà, esperant a que algú de la CG es dignés a parlar amb nosaltres. Si 

s'hagués fet tot correctament, de forma precisa i objectiva i amb els estatuts a la mà, la màfia 

estaria expulsada del partit i allí s'hagués acabat la cosa. Així doncs, que les investigacions 



sobre el tema que denuncio i el d'INIPRO vagin paral·leles en espai i temps no és culpa nostra, 

sinó dels òrgans nacionals de la CUP. El passat 19 de gener d'enguany vam rebre la darrera 

resolució que tancava de forma definitiva totes les portes a la via privada i interna de l'afer, és 

per això que es decideix complir amb l'advertència que fèiem al Secretariat Nacional (SN) i vaig 

presentar la denuncia el dia següent pel jutjat que pertoqués. 

Les membres de la CUP que van protagonitzar tots aquests fets ja no poden tirar enrere, fixeu-

vos que gasten la mateixa mirada que Jaume Matas durant les primeres setmanes de la seva 

imputació, cosa que hauria de conduir a les persones membres o militants de la CUP de 

Tarragona que no van ser testimonis dels fets, a saber que estan a temps de desvincular-s'hi si 

mai han tingut inquietuds polítiques per a llargs recorreguts. I dir especialment que, com que 

vaig fort i puc validar i testimoniar el contingut íntegre de la demanda que s'ha interposat, que 

sàpiguen les persones que van ser testimonis directes dels greus fets ocorreguts el 14 

d'octubre de 2014 que mentir en seu judicial penal està castigat amb fins a 3 anys de presó i 

multes de fins a 12 mesos. Posats a escollir, jo hi entraria per defensar causes justes i nobles 

derivades de la lluita pels alliberaments que no pas per por a represàlies d'unes persones que 

us utilitzen i us abandonaran a la primera de canvi. 

Una màfia que ètica i moralment és pitjor que els seus adversaris polítics nacionals i de classe, 

no pot representar el projecte de la Unitat Popular catalana a Tarragona, senzillament perquè 

nosaltres, d'incoherències i demagògies ens podem permetre les justíssimes. 

Unes preguntes a l'aire: Quins secrets guarden d'algun afer deshonrant que amb notable 

xantatge tenen a tot un SN cobrint-los els presumptes delictes que denuncio? Com justificarà 

el SN que ha deixat assentada una «jurisprudència» que dóna carta blanca i via lliure a les 

agressions físiques, amenaces, insults i a les conductes, accions i actituds totalitàries per a 

totes les CUP? Suposo que això deu anar bé per tal que les organitzacions estratègiques puguin 

anar-se aplicant la llei del Talió en la pugna pel control de la formació. I tot això ho pateix, com 

en aquest cas, les que no estem ni en una banda ni a l'altra. 

Obligarà el Consell Polític a fer alguna cosa al SN o per un petit grup mafiós es permetrà que 

s'esbombi el cas més infame dins la CUP per protegir els privilegis de dues persones? La màfia 

acabarà ben retratada, però cal mesurar que elles soletes estan posant a les persones que van 

formar part de les diferents CG i SN des de 2013 (i per tant a l'organització sencera) cap un 

atzucac legal, mediàtic i un risc polític i personal molt sever i d'abast nacional. 

Dins l'esquerra anticapitalista tarragonina ja se sap per on desgrava cadascú, però dubto que a 

la resta del país sàpiguen que les conselleres de la CUP a l'ajuntament de Tarragona no tenen 

vergonya ni escrúpols, que no estan acostumades a no sortir-se amb la seva i que per això, 

davant la única via judicial que ens han deixat, arrossegaran a més persones i organitzacions en 

l'enfonsada del seu vaixell, cupaires d'arreu que per molts motius les intranquil·litzarà llegir 

això... És tracta de premonicions reals, que sapigueu que són perillosos perquè saben que 

perdran tot el que tenen i ja disparen a cegues. Si no reacciona qui ha de reaccionar us tocarà 

el rebre directa o indirectament, perquè jo ja he dit que anem fins al final, no els penso 

concedir cap treva, jo no reculo mai. 



I no us tinc por màfia, us conec, us conec la misèria i la por que sentiu, porto prou anys veient 

com heu aconseguit normalitzar la foscor ètica i moral dins l'independentisme tarragoní. 

D'aquesta no us en sortiu, «camarades», aneu fent les maletes, demaneu disculpes per tot el 

mal causat a l'esquerra independentista, a l'anticapitalisme, a la ciutat, al país, i marxeu per no 

tornar més, aquesta és la única sortida personal i política que us queda. 

Segons Schopenhauer, tota veritat travessa 3 fases, i ja fa massa temps que estem en la 

segona, la fase d'atac. Només en queda un, que serà curt i aparatós, però necessari. Caurà la 

veritat, caurà la màfia i recuperarem la democràcia a la CUP de Tarragona 

 

Toni Teixidó és mestre, membre d'ARREL, col·laborador de Libera, coportaveu de la CAC i 

exmilitant (per poc temps) de la CUP de Tarragona. 

Toni Teixidó. 

 


