
Només cal guanyar una vegada 

És curiós com han canviat els cants de les concentracions i les manifestacions 

independentistes. Si fa pocs mesos el clam In inde independència era l’hegemònic, ara ha 

deixat pas als crits de Llibertat o Llibertat presos polítics. I aquesta situació no deixa de 

ser símptoma que ha canviat allò que l’independentisme demana. I estem rebaixant 

pretensions. Òbviament el més essencial és que els Jordis i els Consellers –tant els 

empresonats com els exiliats– tornin a casa, però tampoc podem permetre entrar en el joc 

discursiu de l’estat. Hem de seguir cantant tan fort com puguem que els volem a casa 

però també que no ens hem oblidat de la independència. I ho hem de fer per ells, gent 

que ha perdut la llibertat per defensar uns ideals. Sí, són presos polítics, ho maquillin com 

ho maquillin. 

Per l’estat espanyol segueix valent tot per preservar la unitat territorial, un valor més 

preuat fins i tot que els propis drets humans. Ens van apallissar l’1 d’octubre per anar a 

votar, han defenestrat els Mossos d’Esquadra per no contribuir a la seva set de sang i es 

volen carregar la immersió lingüística només perquè no segueix la seva visió 

castellanocèntrica del món. En resum, ens volen agenollats i humiliats com a país. Ara es 

lluita contra els independentistes, però la deriva autoritària que ha començat castigarà i 

reprimirà qualsevol que posi en qüestió els dictats del govern. 

L’estat espanyol ha evidenciat que si no guanyem aquesta lluita ens espera una repressió 

que anirà en augment. Poc a poc van desfilant pels jutjats alcaldes, bombers, mestres i 

fins i tot ciutadans sense cap tipus de càrrec públic. Aquests són els seus arguments. La 

seva repressió ha convertit la independència en necessitat. Però tenim una sort. 

Històricament hem perdut moltes vegades però només ens cal guanyar una sola vegada 

per aconseguir la plena autonomia com a país. 

Nosaltres també volem acabar amb aquest Procés que tan critiquen. I la millor manera per 

passar pàgina és amb una victòria àmplia de l’independentisme, que posi les bases per 

començar a escriure la nostra història. 


