
Bon vespre, gràcies a tots i totes per venir. Tal dia com avui fa prop  de 90 anys, es 
conquerí el dret a sufragi per a les dones a l’Estat. Un fet que fins aleshores era il·legal. El 
motiu de la lectura d’aquest manifest té a veure amb  aquest fil històric. Això va de drets i 
llibertats i de les lluites necessàries per aconseguir-ho.

Parlam de democràcia, parlam de garantir al poble el seu dret a autodeterminar-se. Però 
també de coses més fonamentals: xerram de llibertat d’expressió, de reunió, de drets 
civils i polítics, d’associació i de drets a la pròpia integritat física.

Avui a Catalunya hem vist com el poble ha mostrat tenir el monopoli de la democràcia. Ja 
ho va dir aquell: “sols el poble, salva el poble”. Perquè sí! Han votat! La ciudatania s’ha 
organitzat amb una celeritat admirable, una solidaritat impecable, i un èxit com a societat. 
La lluita per les seves llibertats ha estat la seva bandera, des del respecte, la insistència i 
la voluntat de construir el seu futur.  

Hem vist famílies foragitant la policia a les escoles guardant-les dia i nit, organitzant-se i 
unint-se, associacions abastint de queviures, societat civil i bombers construint murs 
d’humilitat per a protegir els col·legis i la gent. Han mostrat al món la millor imatge d’una 
societat democràtica. No és, però, la mateixa imatge que han projectat les forces 
repressores i humiliants d’un estat opressor. 

Perquè també avui, a Catalunya, hem vist l’odi de la policia golpejant el poble, golpejant 
les urnes i golpejant la llibertat. Des d’aquí condemnam la seva violència i la desproporció 
autoritària per part d’un Govern espanyol que no ha estat a l’altura de les circumstàncies. 
No ha estat a l’altura de la democràcia.

Les rates de l’estat, les mateixes que les de les clavegueres, han intentat reprimir el poble 
català. Ineptes repressors de les llibertats, heu fermat les mans, heu tapat les boques i 
heu manllevat les paraules i les paperetes. Exigim la vostra dimissió. Miserables! Mai les 
porres estaran a l’altura de les paperetes, mai la repressió estarà a l’altura de la 
democràcia.

Les porres, les bales de gomes, els gasos lacrimògens, la força; han tengut més 
repercussió que les paperetes… Això és de vergonya! El dits trencats, els cops, els ferits i 
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les persones reprimides superen el nombre de vots. No parlem d’una repressió als 
independentistes, sinó al conjunt del poble català, al conjunt dels demòcrates.

El camp internacional de la política es treia els ulls els dies previs del referèndum. Ara es 
treuen els ulls i se’ls freguen amb paper de vidre, després d’aquesta situació que ha 
generat un país estat membre de la UE. 

Per això som aquí, per compartir la vergonya i la indignació. I per dir que el que volem és 
recuperar la democràcia.
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