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Bon vespre a totes i a tots.

Moltes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria d’urgència en una jornada de ràbia i de revolta.

A pocs dies de l’1 d’octubre, tres anys després d’aquella victòria conjunta de la ciutadania i les instituci-
ons, l’Estat espanyol continua la seva persistent i innoble repressió contra Catalunya, les seves institu-
cions i els seus ciutadans, com ha fet al llarg de la història.

Avui, utilitzant el Tribunal Suprem com a front repressiu, com en el passat fou el militar, ha ratificat la 
sentència d’inhabilitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Molt Honorable Presi-
dent Quim Torra, el qual encarna la primera institució de Catalunya. 

I ho ha fet per haver desobeït una Junta Electoral de funcions purament arbitrals en períodes electorals, 
que extralimitant-se en les seves atribucions va donar les ordres de retirar unes pancartes. Només això 
ha portat a aquesta vergonyosa sentència d’inhabilitació del primer càrrec electe de Catalunya.

L’Estat espanyol actual, hereu d’aquella monarquia borbònica que el 1714 va abolir per via militar les 
nostres llibertats nacionals i polítiques i prohibí la llengua catalana, continua la seva persistent repres-
sió contra la nostra minoria nacional, que vol anorreada i assimilada. I ho fa atacant constantment els 
nostres drets civils fonamentals, com el d’expressió o el d’elecció. Només en aquest darrers tres anys, ja 
són gairebé 3.000 catalans més els represaliats per l’estat ocupant.

Tots els partits polítics i institucions de l’Estat espanyol, al marge de les seves ideologies, comparteixen 
el mateix objectiu: mantenir-nos sotmesos i espoliats i persistir en la seva voluntat d’assimilar-nos na-
cionalment, culturalment i lingüísticament.

Ells no canviaran d’objectiu: fa tres segles que el mantenen. El modulen, el fan més evident quan les 
nostres ànsies de llibertat nacional són més organitzades. Som nosaltres que hem d’entendre la manera 
d’alliberar-nos d’aquest jou infaust.

Davant de la repressió i persecució d’aquest darrers tres anys, les nostres institucions i els partits polítics 
que les conformen no han sabut trobar encara el camí conjunt i solidari de lluita per culminar l’objectiu 
tan viu en la nostra societat mobilitzada. Com a resposta a la inhabilitació, acaten la injustícia, i aquesta 
inacció debilita el sentit i la força discursiva de la necessària complementarietat de les mobilitzacions 
de la societat civil davant de la repressió de l’Estat.

Creiem que la resposta acordada pels dos partits del Govern i pel Molt Honorable President, sense la 
participació de la CUP ni de les entitats civils, és un acord decebedor que perpetua l’autonomisme i gira 
l’esquena a la primera institució de Catalunya, que mereixia més que això.

La independència no la faran els partits i institucions sols, ni tampoc la ciutadania mobilitzada sense 
una acció conjunta. Cal que les institucions, els partits i la ciutadania actuïn sincrònicament i en conjunt 
amb l’acció exterior. 
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Aquesta incapacitat, molt evident aquests dies, amb una inexistent resposta política i institucional a 
aquesta brutal agressió, comporta greus disfuncions en el moviment, confon i frustra la societat, i fa 
que es projecti la frustració contra companys de lluita en enfrontaments inútils que ens debiliten molt.

Per assolir la independència plena cal canviar també el comportament de les nostres institucions. El 
desenllaç de la nostra lluita de causa justa exigeix una societat civil activa i la cooperació i el reconeixe-
ment mutu entre aquesta i totes les institucions del país. Les institucions han de culminar les lluites de 
la societat civil organitzada si no en volen esdevenir un fre.

Exigim als partits independentistes i a les institucions que respectin el sentit autèntic de la seva repre-
sentació política que els atorga el poble per culminar els objectius col·lectius. Aquesta és la veritable 
dimensió dels lideratges.

L’única via possible d’avançar en la resolució del conflicte i assolir l’alliberament nacional és compartir i 
acordar el camí de futur assumint les pròpies discrepàncies iånternes.

Des de l’Assemblea persistirem en aquest camí de bastir un camí, un objectiu estratègic compartit, 
indispensable per culminar el nostre procés d’alliberament nacional. Seguirem treballant per exigir la 
necessària unitat estratègica, vinculada i imbricada amb la mobilització ciutadana, i ens implicarem al 
màxim per bastir una xarxa encara més gran d’entitats de la societat civil, que facin del moviment i de 
la mobilització una eina decisiva al servei de la lluita conjunta amb les institucions.

L’Estat espanyol no canviarà la seva deriva repressiva: és la seva manera d’afrontar conflictes polítics. 
Som nosaltres que hem d’entendre d’una vegada que només amb la complicitat de tots i un objectiu 
estratègic compartit serem capaços de vèncer un mur que a hores d’ara ja està molt debilitat per la seva 
pròpia lluita de poders, i està a les portes d’un greu conflicte intern que hem de saber aprofitar.

Tal com vàrem afrontar aquell 1 d’octubre, amb la mateixa complicitat i objectiu compartit entre ciuta-
dania i institucions, hem d’enfocar la resolució de la nostra lluita d’alliberament. Hi som tots.

Només així ho aconseguirem. I som perfectament capaços de fer-ho. Som-hi!

Visca el Molt Honorable President!

Visca Catalunya lliure!


