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Amigues, amics,
Ramon Llull va deixar escrit que ‘la justícia et donarà pau, i també treballs’. Sembla que
s’avançava molts anys a les nostres fatigues actuals. Si defensem la justícia, si demanem
que s’imposi el sentit de justícia per damunt del sentit de venjança, i volem defensar la
veritat, la llibertat i els drets, trobarem la pau algun dia, però ens caldrà un esforç molt
gran.
I aquesta és la bona notícia d’avui. Perquè una associació feta de dones i homes bons i
lliures es disposa a fer aquest esforç per a trobar justícia davant de tanta desproporció, de
tanta vulneració de drets i llibertats dels ciutadans de casa nostra.
El Primer d’Octubre va ser una gran victòria històrica del poble català. La força, la
violència, l’amenaça, la por i la intimidació no van poder vèncer la dignitat i la determinació
de dos milions de ciutadans que van acudir a les urnes a donar el sí a la llibertat. Però
també va deixar un mar d’imatges miserables i de cops indignes contra una població
pacífica i democràtica. I tot això no pot quedar com si no hagués passat res. Cal que es
faci justícia. I si no la trobem al Regne d’Espanya, cal anar-la a trobar a Europa i al món.
Per això és tan important la posada en marxa de Democràcia i Justícia per Catalunya.
Perquè cal portar el Cas dels Catalans als fòrums internacionals.
Sabem que l’Estat espanyol ha perdut el sentit democràtic quan s’ha tractat de la llibertat
de Catalunya. Sabem que els aparells de l’Estat han decidit saltar-se la seva pròpia
legalitat per a castigar els anhels d’independència dels catalans. I sabem que han preferit
suspendre la democràcia i polititzar la justícia per frenar la voluntat molt majoritària
d’autodeterminació. Les conseqüències de totes aquestes vulneracions de drets i
llibertats, d’aquest desbordament de la legalitat internacional, ha de ser atesa i jutjada a
Europa, a les Nacions Unides i a tots els fòrums que calgui.
Endavant amb la feina. Trobarem la pau, perquè cerquem justícia. Serem lliures.
Moltes gràcies.
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