Manifest de Solidaritat Catalana per la Independència.
Plaça del Vi. Girona. Dilluns 2 de setembre 2019.
98è dilluns.

Bon vespre a totes i tots.
Fa goig veure la plaça així cada dilluns. Es important no defallir.
Però també és important saber que el nostre objectiu no és únicament la llibertat del presos
polítics i exiliats. El nostre objectiu és la llibertat de Catalunya, la independència.
Jo us parlo en nom de SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDÈNCIA, un partit polític
petit. Potser com petits, però som importants..... i per què som importants pensareu?
Doncs per que som molt crítics, no tenim res a perdre, i per que ens toca esperonar i acabar
de fer moure els patits grans cap al camí de la independència.
Som importants per que la independència l’ aconseguirem entre tots, amb tots, petits i
grans (partits politics), ... Tots i totes hi hem de ser. Això vol dir : UNITAT. No hi sobra ningú.
Ni persones, ni partits ni institucions. Partits polítics també.
I els grans partits politics catalans, que ara també diuen que son independentistes, com ERC
i CIU, també. Ens necessitem tots. Ells funcionen amb la seva pròpia dinàmica, no deixen de
ser màquines electorals, amb els seves estratègies, els seus interessos, ... però dins de tots
els seus interessos també es troba la independència ..
Treballem tots i totes. Ens necessitem a tots i no podem prescindir de ningú. Cadascú té i fa
el seu paper.
Fa pocs dies va ser el 23 d’agost.
El 23 d’agost de 1989 es va celebrar la cadena bàltica. 2 milions de persones enllaçades en
600 km unint les 3 capitals bàltiques, Vilnius, Riga i Tallin. No és una data a l’atzar. Es va
escollir per recordar els 5n anys del 23 d’agost de 1939, quan es va signar el pacte HitlerStalin per la partició de Polònia i els països Bàltics.
2 anys després, el 1991 tots 3 països bàltics van declarar unilateralment la seva
independència.
Potser cal recordar, si ens hi comparem:
1 Que .....alguns líders polítics catalans i TV3 parlen massa sovint de la Cadena bàltica com si
fos l'acció decisiva de la victòria de l' independentisme i han ocultat a la gent com i de quina
manera els bàltics van fer front als tancs i als paracaigudistes russos.
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2 Que .... Si els ciutadans dels països bàltics s'haguessin limitat a fer la cadena humana i a
una declaració simbòlica de la independència ningú no els hauria reconegut
internacionalment i encara serien països conquistats militarment, humiliats i reduïts a ésser
una colònia pels russos.
3 Que ..... Així com tots els líders bàltics ens van posar al cantó dels seus pobles, aquí hem
vist com els nostres dirigents no ens van deixar que a l'octubre de 2017 els catalans
defenséssim les seus del parlament, de palau de la Generalitat, de TV3 i de CatRàdio amb la
mateixa valentia que vam defensar els col·legis electorals l'1-0. Alguns d’aquests nostres
líders ho han frenat i ara sembla que volen implorar el perdó a Felipe VI. un perdó que
tanmateix no arribarà mai.
4 Que .... la independència i la llibertat no la van guanyar els països bàltics amb
sentimentalismes, ni fent el ploricó, ni anant a donar el bona nit o el bon dia als presos, ni
improvisant ni anant a remolc de l'enemic, ni perdent el temps amb lamentacions i llepantse les ferides, ni cercant l'aprovació del carceller... Els països bàltics van defensar els seus
parlaments, van fer barricades, van defensar la seva televisió (41 morts a Lituània,), 8 morts
a Riga, ... En els dies mes foscos, els estudiants de batxillerat de Tallin van demanar ajudar
als seus companys de Finlàndia i estudiants de batxillerat de Finlàndia van anar a ajudar els
seus companys fent barricades, defensant edificis, ...
5 Que ...... la llibertat es guanya amb decisions unilaterals de desobediència civil, lluitant
contra l'enemic amb valentia i decisió. Ja no és temps de cagadubtes, oportunistes o
ploramiques que només volen divorciar-se d’Espanya amb el seu permís.
6 Que ..... Ghandi no va demanar a ningú que fes el que ell no va fer. Va començar fent ell el
que predicava. El fet és que entre els líders de l'independentisme no hi ha cap Ghandi, ni
Xirinachs... . Potser masses oportunistes, ... però ara ja no ens enganyen. .... El temps posa
tothom al seu lloc i Espanya fins ara no ens ha fallat.

I ara abans de l’11 de setembre. Que ens està passant?
Tenim a Barcelona una concentració mai vista d'infiltrats de les clavegueres de l'estat per
crear la sensació d'inseguretat necessària per carregar-se el turisme, desacreditar les
nostres policies i perquè puguin enviar reforços policials un altre cop amb aquesta excusa i
de passada ja tenir-los aquí per quan surti la sentència. D'aquí a l'11S cal estar atents. Això
és una guerra bruta contra Catalunya. Això és una guerra bruta contra la Nació que els ha
plantat cara i ens ho estan fent pagar.
I la diada?
Aquesta Diada s'hi ha d'anar
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Solidaritat Catalana per la independència valora més els fets que els gestos o les paraules.
Tenir una majoria absoluta al Parlament i disposar dels vots suficients de la ciutadania en
favor d'un estat independent per Catalunya hauria de ser prou per esdevenir un nou país en
l'escena internacional.
Aquests dos fets: les eleccions del 21D i el referendum de l'1O del 2017 estan acomplerts. Si
l'estat espanyol té una proposta millor, que ho plantegi. Si no, el mandat democràtic està
atorgat i cal obeir-lo.
Les manifestacions, les declaracions polítiques, les plantades davant de les presons, .. i altres
actes simbòlics i de demostració d'opinió, són necessaris però no suficients. Si no hi han
accions decidides per esdevenir un estat, amb tot el que això comporta, no hi arribarem. Per
això cal estar a favor de les convocatòries de l'11S però amb un pensament crític sobre la
seva eficàcia sense accions polítiques posteriors.
Tanmateix aquests 11S és diferent.
I aquest any és diferent perquè, si bé la proposta de l'ANC no difereix gaire de les
convocatòries anteriors, l'actitud i recolzament dels partits polítics sí que ha canviat. Els
partits sobiranistes representats al Parlament estan demostrant una actitud poc
respectuosa (per definir-ho de manera suau) amb la voluntat d'un poble compromès com
mai.
Sí, cal dir-ho alt i clar:
- Posen per davant el partit als interessos del país
- Són ambigus amb els governants de l'Estat que ens ha empresonat persones escollides
democràticament
- Fan pactes amb partits còmplices de la repressió i els hi atorguen el lideratge deixant
partits sobiranistes a l'oposició.
- Es barallen entre ells per esdevenir el partit hegemònic a Catalunya sense importar que
això serà per administrar les engrunes autonòmiques.
És cert que :
- Tenim un Estat que ens reprimeix perquè se sent amenaçat
- Ens falta lideratge polític cohesionador a Catalunya.
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- Trobem a faltar un full ruta clar per fer realitat l'expressió del poble i assolir ser un estat
independent.

Per tot això, cal anar a la manifestació de l'11S.
-

Per demostrar a l'Estat i els partits monàrquics que el poble de Catalunya continua
mobilitzat i amb coratge per recuperar la independència.

-

Per que no acceptem la repressió com a resposta a la voluntat popular.

-

Per exigir als partits catalans grans (ERC i CIU) una estratègia conjunta de país i per dir-los
que NO acceptem que posin per davant els seus interessos de partit.

-

Per demostrar que la població, la societat civil, és qui té la força de la raó i la seva voluntat
s'ha d'escoltar.

Anem aquest 11S per demostrar-nos a nosaltres mateixos, als partits d'aquí i d'allà i al món
sencer
-

que som un poble amb una voluntat ferma.

-

que malgrat les dificultats de fora i de dins som capaços de veure la realitat que ens envolta
i persistir en ser lliures.
Anem-hi per exigir als nostres partits governants i a les institucions que prenguin bona nota
del missatge que escoltaran a la Diada i de les veus que sorgiran.
Si volem ser un estat ens hem de comportar com un Estat.
Els nostres vots son la nostra dignitat i tenen un valor immens i exigim als qui van rebre la
majoria la responsabilitat que els hi pertoca i actuïn en conseqüència.
Aquest 11S hi hem d'anar.
DONEC PERFICIAM! ... Fins al final! .. o pels mes joves, com diu en Valtonyc.... AQUI NO ES
RENDEIX NINGÚ.

Andreu Garriga
Solidaritat Catalana per la Independència.
2.09.2019
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