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El 14 de març va fer deu anys que ens 
deixà Ramon Barnils, periodista d’ar-
rel, col·laborador d’EL TEMPS des 
del número zero. Deia que li hauria 
agradat de poder fer peces periodís-
tiques condensades en una frase. Li 
hem resseguit els articles publicats en 
aquest setmanari, n’hem extret dards 
de menys de 140 caràcters, com si fos-
sin piulades, com si el Twitter ens en 
pogués retornar lucidesa i causticitat. 
En homenatge.

han fet mai números, vostès? L’han 
vista, la diferència entre el que ens 
recapten i el que ens tornen?

per l’article vint-i-sis/i en cas de 
greu compromís,/ l’Estat té atribuci-
ons/ per passar-se pels c.../ totes les 
lleis del país 

nosaltres no podem fallar; els capita-
listes –capitalistes i no pas empresaris; 
què més voldrien– fallen cada vegada 
que els dóna la gana

la diferència entre gàbia de ferro i 
gàbia d’or és petita, si l’ocell es una 
persona amb dignitat

això d’aprofundir l’autogovern, la 
primera vegada pot ser resultat de la 
reconeguda bona fe i innocència del 
conseller. La segona, serà barra

qui es pensi que un periodista és 
més que un assalariat, no sap què és un 
periodista, ni sap què és un assalariat

ens mana una colla de nens de pis 
amb carreres aprovades en exàmens 
dubtosos

per a Espanya, deixar de ser unifor-
me és deixar de ser Espanya

condiós, España. Hello, World 

“qui no surt a televisió no existeix” 

és una màxima establerta per fabri-
cants de detergents, de sopes de sobre i 
de conyacs de broma

Picasso tenia al capçal del llit una 
bandera catalana enorme: era l’accent 
tradicional que posava als seus somnis 
universals

les majories fan prudents els qui les 
posseeixen, les majories absolutes els 
fan absolutament prudents

uns quants segles de no governar-
nos i una vintena d’anys pensant que 
hem tingut govern ens han reduït a 
semianalfabets de la política

aquest setmanari fa deu anys. Això 
no és res, comparat amb el que pot ser 

no ho farem més. No confondrem 
una televisió pública, adreçada al 
públic, amb una televisió oficial, adre-
çada a la massa

i és que el que val val, i el que no, 
per a destacat intel·lectual

si nosaltres ho volem, el rei anirà nu

no és que Catalunya sigui ingover-
nable, és que és inútil de fer-ho, amb 
les eines actuals 

Azaña, president de la república i 
del govern espanyol, a mesura que 
avançava la guerra augmentava en 
l’animadversió a Catalunya 

Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord 
tenen seleccions nacionals. La il·lusió, 
quan es vol només il·lusió, és només 
il·lusa. No és ni il·lusió

potser no hi ha periodistes, o és que 
els mitjans de comunicació continuen 
de bracet amb els poders i no amb la 
gent

la guerra de fons: viure, senzilla-
ment, sense que calgui matar per tot 
just sobreviure 

Vidal Quadras és la demostració 
amb potes que un català, per molt 
espanyol que sigui, a Espanya només 
hi troba feina de filipina 

hem passat de no tenir notícies a 
tenir-ne massa, i tan mort és qui es mor 
de set com qui es mor ofegat

combinant l’angelisme dels nostres 
dirigents amb el cafè per a tothom 
d’ells, l’Operació Selecció Catalana 
acabarà com l’Operació Autonomia

la democràcia perjudica els estats 
metafísics com Espanya; i beneficia els 
comercials com nosaltres

s’ha de saber Geografia abans que 
Història: Espanya és feta de Castella, 
i Castella és un país interior, tancat, 
desèrtic i mal comunicat

xooo, blaverooo, no te’m desfermis 
que no he acabat
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#ramonbarnils
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