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“Impacte i
transcendència”

“Cal assumir errors i
sumar massa social”

“Encara no he vist el
model de república”

Compromís, perplexitat i transcendència. Es va complir el compromís del govern de posar les urnes, fet
que va descol·locar l’Estat. La gent votava en llibertat,
i de sobte perplexitat per l’actuació desmesurada de la
policia impedint votar, fet que va donar la volta al món
i que ha afectat greument la credibilitat de l’Estat. I
transcendència perquè l’1 d’octubre ja forma part de
l’imaginari col·lectiu dels catalans i el que representa
de compromís ciutadà serà present en els moments de
decidir el futur polític de Catalunya.

L’1-O va ser una actuació valenta davant un Estat autoritari que va usar la repressió pel fet d’anar a votar.
Ara, l’estratègia hauria de ser sumar massa social a favor de la independència, almenys un 60%, perquè no
podem trencar el país i la decisió no pot ser qüestionada. Falten més anys, però tenint en compte l’actitud
del PSC i el PP, no tardarem tant. Cal assumir errors i
redirigir l’estratègia sumant tots els àmbits possibles.
I com a ecologistes trobem inacceptable que el nou
govern no tingui conselleria de Medi Ambient.

El poble es va autoorganitzar per fer efectiva una inquietud de la majoria, exercir el dret a decidir. Un any
després, encara no he vist el full de ruta ni el model de
república. Si es vol engrescar gent, has de dir què faràs, també en el que afecta els diferents sectors. Hem
de sumar gent i, per fer-ho, obrir-nos al país. Com més
es vulgui anar al màxim, menys gent quedarà. Cal escoltar i parlar-ho entre tots. La dreta intenta fer valdre
el seu projecte i és legítim, però la sensació és que si
no es porta a terme trenquen les cartes.
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“El comportament del
poble va ser exemplar”

“Va treure el millor
d’uns i el pitjor d’altres”

“Un fet històric pel qual
van lluitar generacions”

Em va causar sorpresa el comportament del poble català. Va ser exemplar. Tot i les agressions rebudes, els
catalans s’han convençut que la no-violència és la millor tàctica per assolir la independència. També em va
sorprendre com es van difondre a Europa els fets, amb
imatges molt eloqüents que l’Estat espanyol no va poder amagar. La decepció més gran ha estat la poca imparcialitat que ha demostrat la justícia respecte a
aquests fets. En comptes de ser objectiva, ha anat
sempre al darrere dels designis polítics del PP.

L’1 d’octubre va canviar-ho tot, al meu entendre. Va
treure el millor dels uns i el pitjor dels altres. El valor
de la gent, mare meva, em fa sentir una admiració tan
gran que no la sé ni explicar. Hi ha qui diu que l’1
d’octubre va dividir el poble, doncs jo mai m’he sentit
tan unida al meu poble i als meus veïns com des
d’aleshores. Milions de persones mai podrem oblidar
ni perdonar la violència amb què se’ns va castigar i
que, encara avui, es continua justificant i exercint tant
en l’àmbit polític com en el judicial.

A títol personal, l’1-O va suposar veure materialitzada una il·lusió en què creia, però que preveia molt més
llunyana en el temps, i l’emoció de saber que vivia,
amb la meva família, un fet històric pel qual molts havien lluitat i patit durant generacions. Però també el
convenciment que la independència de Catalunya era
possible i podia estar molt més a prop del que tots podíem haver imaginat i que la violència salvatge i plena
d’odi de l’Estat espanyol se li giraria en contra, deixant-lo en evidència davant tot el món.
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“La mobilització més
gran des del 1939”

“No sé com es resoldran
les conseqüències”

“Tot és possible si
ho vols fer”

L’1-O significa la més gran mobilització republicana des
del 1939. Hem trigat 78 anys, el temps que s’ha necessitat
per tal que les generacions que s’han socialitzat en democràcia superin les esporuguides del franquisme i la postguerra. Significa també la fi de la por en un país on el 80%
dels ciutadans es declaren republicans. Una gran esperança que caldrà gestionar amb intel·ligència. És una gran alegria veure com l’ideal republicà reneix espectacularment
a Catalunya. Vaig rememorar temps de clandestinitat i és
un punt de trobada simbòlica entre diverses generacions.

Vaig viure la diada com la majoria de la gent: pensant
que les urnes i la democràcia s’han d’exercir. Ja hi era
quan esperàvem al meu col·legi electoral, el Fort
Pienc, unes urnes que no sabíem si arribarien o no.
Quan els ordinadors no anaven la gent oferia els de casa seva. Va ser un acte col·lectiu impressionant. Les
conseqüències han estat dramàtiques, s’ha obert un
parèntesi històric que no sé com es resoldrà. Hi ha
moltes coses que es van fer bé i moltes malament.
Mentre hi hagi presoners i exiliats no es pot tancar.

L’1-O es va produir un acte revolucionari. Una part
important de la societat va mobilitzar-se per reclamar
un fet democràtic: votar sense la mediació dels partits. Que va ser un acte revolucionari ho demostra
l’agressivitat repressora de l’Estat. Hi van participar
gent de dretes, equidistants, hiperventilats, poetes i
també, és clar, gent radicalment d’esquerres. Tots
ells, demòcrates. Un referent revolucionari per a les
generacions futures: tot és possible si ho vols fer. Mai
no oblidaré els fonaments que vam esbotzar.
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“Ho vaig viure com una
revolta democràtica”
L’1-O va representar un reforçament de l’autoestima
de la gent, ja que amb fets com aquest veiem que som
un poble que pot anar sol. Però és un camí més llarg
del que imaginàvem en un principi i caldrà més
temps. Vaig viure la jornada com una revolució democràtica davant de l’Estat, com una revolta de la
gent autoorganitzada al carrer. Al meu col·legi no va
venir la policia però sí a l’institut Can Vilumara [a
l’Hospitalet], i vaig patir perquè et sents corresponsable de la gent que va anar a votar.

“Molt greu en termes
de drets i llibertats”
Les polítiques socials han de ser prioritàries sempre
perquè ens hi juguem la cohesió social i des d’aquest
punt de vista la preocupació de les entitats socials ha
crescut el darrer any. L’1-O va ser molt greu en termes
de drets i llibertats i els esdeveniments posteriors han
afectat qüestions tan rellevants com el desplegament
de la RGC o el compliment de les mesures contra la
pobresa aprovades pel Parlament el 2016. El pla era
deficitari, però almenys hi havia un espai on treballarlo que, a hores d’ara, encara esperem que es reactivi.

“Ningú no ataca la
gent gran”
A 2/4 de 9 agafo un taxi cap a la tertúlia de TV3. Vaig
aturar el vehicle al cap de 50 metres. Una columna
d’homes de negre arribava a l’institut Jaume Balmes
de Barcelona. No van parlar. Van aixecar les porres i
van pegar a tothom fins a fer-se un passadís. Van arrencar les urnes de les mans de la gent i se les van emportar de la mateixa manera que els seus avantpassats
van saquejar mig món. Soc periodista i he vist moltes
càrregues, aquí, a Euskadi o a França. Però res com això. Ningú no ataca la gent gran. No ho oblidarem mai.

