Fa un poc més de quinze dies, centenar de milers de ciutadanes i ciutadans de Catalunya es
varen mobilitzar en una de les manifestacions més majoritàries, pacífiques i alegres
d'Europa i del món en demanda d'un dret tan elemental i democràtic com voler votar.
L'any passat, per les mateixes dates, centenars de milers de ciutadans i ciutadanes de
Catalunya varen enllaçar una cadena humana, lúdica i participativa que es va allargar molt
més enllà dels territori físic del Principat, en demanda d'accelerar el procés democràtic per
conèixer la voluntat de futur del poble.
Després d'un procés unitari i exemplar de consultes populars municipals, fa tres anys un
altre onze de setembre, una gran manifestació de centenars de milers de persones va
recórrer els carrers de Barcelona en demanda d'un procés cap a la Independència.
Posteriorment al cap d'uns mesos es convocaren eleccions al Parlament de Catalunya on
una part majoritària de partits polítics es comprometien a escoltar les demandes de
convocatòria d'un referèndum i plasmar-les en una consulta que servís per determinar les
actuacions polítiques d'autodeterminació futures. Fou així com, per decisió electoral i
democràtica, partits o coalicions amb divergències ideològiques tan marcades com
Convergència i Unió, Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya, les CUP i fins i tot el
PSC, és a dir un 80% de l'espectre parlamentari assoliren acords unitaris fins al dia d'avui
de celebrar una consulta d'opinió sobre si el Principat de Catalunya ha d'esdevenir o no un
Estat i si aquest ha de ser independent o no.
Tot aquest procés polític democràtic ha anat acompanyat d'una mobilització permanent de
tota mena d'entitats civils i població en general diversa en orígens, parla o classe social que
s'han unit per participar activament en el procés.
Ahir, el Tribunal Constitucional Espanyol, dotze persones proposades pel PP i PSOE, en la
celeritat de tan sols una hora i escoltada la demanda del govern Rajoy, varen suspendre i
amenaçar qualsevol intent de voler portar a terme la consulta del nou de novembre, per tant,
amb la voluntat d'avortar i liquidar qualsevol intent de compliment per part dels partits
polítics catalans a la gran demanda popular de plasmació democràtica de les aspiracions
d'autodeterminació i llibertat.
Avui no som aquí només per denunciar la burla a la divisió de poders executius i judicials
que ha de tutelar tot estat de dret, no som aquí només per denunciar la imposició d'un
Tribunal sense credibilitat democràtica, denunciar la injustícia històrica que es vol perpetrar
una vegada més contra Catalunya, sinó que soim aquí per defensar i reivindicar la
democràcia i la llibertat en tota la seva extensió i plasmació a la realitat del segle XXI.
De cap manera, siguin quines siguin les diferències ideològiques que mantenim com a
ciutadans, podem permetre que ens robin la paraula i el fet autèntic i real que aquestes
volen definir. DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT. ARA MÉS QUE MAI. ARA ÉS L'HORA.
Gràcies.

