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EL PUNT AVUI
DILLUNS, 1 D’OCTUBRE DEL 2018
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“Sabem que la raó està
amb nosaltres”

“L’1-O va servir per
obrir-nos els ulls”

“Ens hem compromès,
triguem el que triguem”

D’entrada va ser un cop molt dur quan van començar
les agressions, no m’esperava la contundència policial. Després em va entusiasmar la força i la valentia
de la gent que va anar a votar, grans i joves. Va ser un
dia dolorós i també d’entusiasme col·lectiu. Per al
país, l’1-O va donar forces per continuar endavant tot
i la repressió i la por que es va voler generar. La gent va
reaccionar, l’1-O ens ha donat credibilitat per tirar endavant. Sabem que la raó està amb nosaltres.

Vaig sentir l’alegria de poder votar i la tristesa que mai
més voldria saber res de l’Estat espanyol. Mai hauria
pogut imaginar la crueltat de l’Estat espanyol covada
durant quaranta anys. L’1-O va servir per obrir-nos els
ulls i fer-nos adonar que serà impossible fer un país a
través d’Espanya. Per això estaré donant suport a tothom que vulgui que Catalunya esdevingui una república. Cada cop que ens reclamen, el poble hi som, i
ara cal que els polítics ens segueixin.

Va ser com una competició en què una part deia que no
es faria. I ho vam fer. Vaig agafar un vol des d’Holanda i, entre partit i partit, vaig votar emocionat i orgullós de conquerir el que volíem, votar. Després vaig
haver d’anar a Madrid, terreny hostil, sobretot aquell
dia. La gent es va entregar per una idea, un punt de partida que ens portarà cap on volem i això ens ha fet més
forts com a país. Els que vam votar ens hem compromès a continuar lluitant, triguem el que triguem.
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“Incapacitat de resoldre
un conflicte polític”
La incapacitat de resoldre un conflicte polític amb política. Incapacitat transformada en repressió contra la
ciutadania i les institucions públiques; en judicialització de la vida política; en exiliats i presos polítics;
en un 155 que va impactar injustament en les persones
més vulnerables i en les entitats socials que els ofereixen suport; i en una no normalitat democràtica que
ens impedeix avançar cap a una Catalunya social, més
igualitària, en la qual els drets socials siguin reals.
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“La manca de
democràcia a l’Estat”
La prova de la manca de democràcia a l’Estat espanyol
va ser incommensurable, utilitzant la repressió contra
un poble que volia votar. Una transició mal feta, sense
ruptura democràtica, i Corts Constituents ens varen
portar al règim reformista del 78. El franquisme sociològic contingut va manipular la població per anar contra una gran part del poble català. La secessió va quedar
servida. Només la república i la independència poden
assegurar el futur de tots els catalans.

“Va ser l’expressió de
dignitat d’un poble”
Va ser l’expressió de dignitat d’un poble que creu fermament en el vot de tots per decidir el seu futur. La demostració que Catalunya és una ferma defensora dels
drets individuals i col·lectius manifestats de manera
democràtica. També va ser la constatació que va ser
un error no jutjar els crims del franquisme, com sí que
van fer altres països prèviament sotmesos a dictadures, i permetre la seva persistència ideològica en moltes estructures de l’Estat. Europa en va prendre nota.

