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Fa uns dies als carrers de Barcelona i a molts municipis del país sortíem a reivindicar la nostra 
plena sobirania com a poble, la llibertat de les preses polítics i el retrobament a Catalunya de 
les exiliades polítiques, lliures de qualsevol requeriment judicial per part de l’estat espanyol i 
dels seus aparells repressors. Un milió de persones demanant a les forces independentistes la 
proclamació de la República tal com va expressar el poble el passat 1 d’octubre del 2017. 

I mentrestant..., a St. Martí, el govern del PSC i PEDCAT celebra la diada en un caire festiu i 
folklòric. Com si la brutalitat policial dels famosos “piolins”, els cops de les seves porres i el 
miler de ferits que van deixar el passat 1 d’octubre no anés amb ells. Com si l’empresonament 
preventiu i les acusacions que se li imputen als Jordis no anés amb ells. Com si 
l’empresonament de polítics independentistes per posar les urnes no anés amb ells. Com si 
l’exili, obligat, de polítics independentistes catalans no anés amb ells. Com si l’aplicació del 155 
i  l’ocupació de les nostres institucions per part d’un estat espanyol repressor, violent i 
antidemocràtic no anés amb ells. Davant d’aquests fets, ens veiem en l’obligació de fer-los 
còmplices de tota aquesta repressió. Ens veiem en l’obligació d’assenyalar al PDECAT de Sant 
Martí Sarroca d’estar al costat dels repressors de companys de partit. D’estar al costat dels que 
neguen la llibertat d’expressió. Al costat del unionisme nacionalista espanyol. Al costat d’un 
partit que es manifesta amb l’extrema dreta. Al costat del PSOE-PSC. I tot per una quota de 
poder. I perquè?   Doncs només volien la foto en la posada en marxa de tots i cadascun dels 
projectes que el govern d’esquerres de CUP i ERC (2015-2018) tenia aprovats i a punt 
d’execució, i que aquest últim any de legislatura, d’un govern de PDECAT i PSOE-PSC, han 
començat a posar-se en marxa. Ho hem dit en més d’una ocasió, i no ens cansarem de dir-ho, 
per nosaltres no és important qui fa les coses, l’important es que es facin. I per això ens 
alegrem de que el nou govern, sense propostes pròpies, tiri endavant tot i cadascun dels 
projectes, iniciatives i accions que el govern de CUP i ERC tenia programades. Un indicador 
més de que la nostra gestió no era tan dolenta com alguns volien fer creure. 

LOS BORBONES SON UNOS LADRONES. ME CAGO EN DIOS. 
La nostra plena solidaritat a totes elles: Valtonyc, la Insurgència, Pablo Hasel, Willy Toledo, Def 
Con Dos,... tots ells encausats per expressar, cadascun en el seu art, la seva opinió sobre la 
monarquia, l’església... La manca de llibertat d’expressió està greument ferida en un estat 
espanyol acomodat en el regim del 78. Mentre una monarquia, corrupta i podrida, posada a dit 
per un dictador feixista segueix gaudint de privilegis i emparada pels aparells judicials de l’estat 
espanyol. Un estat que persegueix a l’art i la cultura per ser incòmodes amb el regim del 78, 
amb el poder eclesiàstic o  amb les poderoses elits econòmiques, és un estat antidemocràtic i 
feixista. A tot això, hem d’aguantar les manifestacions i les accions amb cutters i pals de 
l’extrema dreta als nostres carrers ,emparats per Ciutadans, Vox i  grups residuals, però actius, 
i molt violents. I al feixisme no se’l pot obviar. Del feixisme no podem passar. Al feixisme cal 
combatre’l fort, al carrer. El feixisme provoca misèria democràtica i de valors, per això com va 
dir Julio Cortázar “és molt important comprendre qui posa en pràctica la violència: si són els 
que provoquen la misèria o els que lluiten contra ella...”, i tenir clar que no és el mateix 
defensar-se que atacar, no totes les violències són iguals. 
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