
 

Bon dia a tothom! Gràcies per ser aquí i per compartir junts aquesta 

concentració! 

 

Els poders de l’Estat espanyol mostren amb claredat quina és la seva intenció, 

exclusivament repressiva, davant qualsevol dissidència del seu model d’estat únic. 

La repressió no s’atura: és l’única manera que entenen d’exercir el poder.  

Dèbil, en risc i mancat de raó política ha de ser aquest poder, quan ha de recórrer 

a l’agressió per mantenir-se, en forma de repressió policial o judicial.  

Però la repressió no ens atura, malgrat que aquesta sigui la seva veritable intenció: 

inocular la por, consumar una venjança i, sobretot, que renunciem a la lluita de 

causa justa. 

Avui som aquí per denunciar l’espiral de repressió que pateix el moviment 

independentista, i qualsevol moviment dissident d’un estat opressor i uniformista. 

Una veritable causa general contra el nostre moviment d’alliberament nacional i 

contra qualsevol tipus de mostra de suport polític i social.  

Avui som aquí per solidaritzar-nos amb en Dani Gallardo, amb les persones 

encausades pel cas Bateragune i amb qui són objecte de centenars de causes 

obertes contra l'independentisme, en un clam contra la repressió. 

I ho fem ara i aquí, coincidint amb les concentracions a Euskal Herria, per denunciar 

la vergonyant voluntat del poder judicial de repetir el judici per als qui ja han 

complert penes pel cas Bateragune. 

I també som aquí en suport d’en Marcel Vivet i de tants altres companys i 

companyes que, víctimes de la repressió, han de patir a més una acusació particular 

de la Generalitat, que reprodueix de manera vergonyant l’actitud repressiva de 

l’Estat davant de manifestacions no violentes. Una actitud indigna del nostre govern, 

del tot inadmissible. 

I som aquí per denunciar, també, que no hem sigut capaços de trobar una resposta 

antirepressiva unitària, efectiva i viable. S’insisteix a demanar justícia o comprensió 

a l’estat agressor, i aquest fet és en si mateix un acte de legitimar-lo als ulls del món.  

L’Estat espanyol no ens reconeix com a nació, ens nega drets fonamentals, minoritza 

la nostra llengua, cerca la nostra assimilació forçada i ens aplica el dret penal amb 

finalitats polítiques. No té ni ha tingut mai cap voluntat d’actuar com un estat 

democràtic. 

 



Només la lluita pels nostres drets nacionals de causa justa, per defensar-nos d’una 

voluntat d’assimilació, permetrà albirar una sortida digna d’aquesta amenaça. El 

nostre compromís ha de ser seguir lluitant concertadament per la independència, 

per guanyar definitivament la República Catalana. 

 

En aquesta lluita política per la independència, la repressió, que és una arma política 

de l’Estat contra el moviment independentista, ha de ser resposta i utilitzada 

políticament per potenciar precisament la causa que es pretén sufocar. Cal que la 

lluita antirepressiva esdevingui una eina política de mobilització i legitimació interna 

i externa de l’independentisme. 

 

Només és possible una defensa efectiva, potenciant la lluita en allò pel que som 

atacats, la nostra lluita nacional de causa justa. Altrament, el món no entendria la 

nostra legitimació d’un poder opressor si li reclamem justícia o reparació, 

reconeixent-li un estat de dret que paral·lelament denunciem. 

 

Necessitem bastir amb la màxima voluntat unitària un front de lluita antirepressiva, 

de resposta conjunta a l’agressió judicial i policial, i alhora hem de rearmar la nostra 

voluntat d’esdevenir una nació lliure, defensant, lluitant per cada una de les 

qüestions que ens defineixen com a tal, per rearmar-nos en l’autoconsciència 

individual i col·lectiva.  

 

Lluitem units contra un estat que ens vol minoritzats i assimilats i que no té cap més 

raó que la força de la repressió, incapaç com és de comprendre ni de buscar cap 

solució política al conflicte. 

 

Acabem amb la repressió! Lluitem per la nació! Lluitem per la independència! 

 

Visca Catalunya lliure! 

 

 

19 de desembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 


