
Dignitat, fermesa, llibertat

Quan es compleix un any de l'empresonament de part del Govern de Catalunya, els poders de
l'Estat espanyol acaben de fer pública la petició de presó pels delictes de rebel·lió i malversació
contra  la  majoria  d'ells,  i  també contra  la  cúpula del  departament  d'Interior.  L'Estat  en el  seu
conjunt,  des  del  rei  fins  a  la  fiscalia,  continuen  exercint  una  venjança  contra  un  Govern,  un
Parlament i una bona part de la població que els va dir “així no, així no volem continuar formant
part d'aquest Estat”. I  els ho va dir de manera democràtica, a través de les urnes, i de manera
pacífica, a través d'un clar compromís amb la no-violència.

Avui a l'Estat espanyol posar urnes s'ha convertit en el pitjor crim que es pot cometre. L'Estat de
dret es ressenteix des del moment que persones com Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Quim Forn,
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez són empresonades
sense haver comès cap crim. Persones que han militat i militen en el pacifisme i la convivència, que
han s'han posat al servei dels ciutadans per poder contribuir a fer possibles els anhels a què tenen
dret,  convençuts  que  això  és  el  propòsit  d'un  sistema democràtic.  Persones  que  amb la  seva
actitud,  com la  de  la  resta  de  polítics  a  l'exili  i  ciutadans  perseguits  per  haver  participat  en
protestes,  han  contribuït  a  la  pau  i  a  la  no-violència  durant  tot  el  temps  que  van  tenir
responsabilitats. No es pot dir el mateix dels poders de l'Estat. Però qui serà jutjat sota les pitjors
acusacions seran els qui van prevenir tota violència, i qui els acaba acusant és un Estat que va fer
de la violència policial i judicial l'únic camí per evitar la independència de Catalunya.

Davant  d'això hem d'adreçar  la  veu al  món,  i  a  Europa en particular.  I  encara  de forma  més
concreta,  als  demòcrates  de  l'Estat  espanyol.  La  vostra  veu  és  més  necessària  que  mai.  Us
necessitem, us volem sentir en un moment en què l'Estat de dret perilla, en què Europa corre el risc
de perdre credibilitat com a espai que protegeix les llibertats i els drets civils i polítics. Tenir presos
polítics és una vergonya; fer un judici polític, perseguir i condemnar persones per la seva acció
política és traspassar totes les línies vermelles. Europa no es pot fer còmplice, amb el seu silenci,
d'aquest abús.

A nosaltres ens tocarà persistir en la denúncia de la regressió democràtica a l'Estat espanyol, que
és un dels motius pels quals volem viure en una república lliure i sense pors. Una república en què
el cap de l'Estat el triem entre tots i en què ningú no vagi a la presó per defensar i exercir drets que
estan contemplats i protegits a la Carta de les Nacions Unides.

Continuarem la lluita, encara més determinats. Per tots els presos i preses, per tots els ciutadans
que desitgen viure en llibertat.
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