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L’estat espanyol continua amb la seva activitat deli-
rant de provocacions contra el poble de Catalunya. I 
aquest divendres dia 9 ens envia el monarca que es 
va identificar amb la crida feixista del “A por ellos!” 
tot excitant les forces d’ocupació contra nosaltres. La 
mateixa setmana del 3 d’octubre tornen els Borbons 
i les màximes autoritats de l’estat que ens esclafa, 
sense haver demanat perdó de cap mena al poble de 
Catalunya.

La resposta a aquesta nova provocació de l’estat 
opressor no pot ser una altra que el rebuig més enèr-
gic. Amb aquesta mobilització els fem saber que no 
els volem aquí: Que se’n vagin! Davant aquest nou 
insult només podem expressar la nostra voluntat 
de posar fi a aquesta farsa de poder polític que no 
fa altra cosa que estafar i robar. La monarquia, la 
gran banca i tot l’aparell de poder del règim, no han 
parat de saquejar aquesta societat, súbdita des del 
nomenament a dit de Franco. L’últim episodi ha es-
tat permetre al monarca fugar-se als Emirats Àrabs 
Units carregat de diners mentre cada dia, més i més 
persones viuen abocades a la més indigna misèria i 
travessen tota mena de dificultats. Que ens tornin 
els diners aquests lladres! 

La República Catalana els jutjarà. I el moviment re-
publicà català els jutja i acusa, ja ara, per corruptes 
i enemics del poble. Que la nostra primera sentència 
popular sigui el nostre rebuig. Que el monarca i els 
seus acompanyants se sentin malvinguts a casa nos-
tra com es mereixen. 

L’acte d’avui també és un homenatge a la gent de 
l’Esquerra Independentista que va obrir camí, com 
l’Enric Stern i el Jaume Roura, els dos joves que van 
cremar fotos de Juan Carlos el campechano i l’Audièn-
cia Nacional els va condemnar per injúries a la Coro-
na. La mateixa Audiència Nacional, per cert, que va 
imposar més d’un any de confinament per suposat 
terrorisme a la Tamara Carrasco, de qui aquesta set-
mana també celebrem l’absolució definitiva.

Avui no som aquí només per rebutjar la indignitat 
de la monarquia i la justícia espanyola que ens ofega 
i oprimeix. També hi som per celebrar que els actes 
de l’Enric i del Jaume, o la dignitat de la Tamara, ens 
mostren el camí: Les nostres institucions no han de 
participar en aquest joc. El nostre empresariat i els 
treballadors no han de festejar aquesta farsa borbò-
nica. Que ningú vagi als seus actes. Ells ens esclafen 
– Nosaltres els plantem.

Com a part activa de la societat catalana ens reafir-
mem en la nostra enèrgica consciència antimonàr-
quica i en el compromís entusiasta a favor de la 
construcció d’una República catalana al servei de les 
persones.

Fora la monarquia corrupta i els seus defensors!

Fora les forces d’ocupació! Que se’n vagin!
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