Carme Forcadell i Lluís
Presidenta

Cerimònia de recepció del premi Coppieters
Brussel·les, 26 de setembre de 2017

Senyores, senyors, en primer lloc vull agrair al jurat i al Centre Maurits Coppieters la
concessió d’aquest premi. És tot un honor.
Crec que no he fet res d’extraordinari per merèixer aquest reconeixement. He assumit
compromisos cívics per defensar la llengua, la cultura, l’educació i la llibertat política
del meu país; he treballat; he acceptat responsabilitats en entitats socials i
institucions, i les he exercit i exerceixo tan bé com puc. Però el que he fet no és
extraordinari.
El que és extraordinària és la persistent mobilització de la societat catalana per
reclamar el dret de decidir democràticament el seu futur polític. És extraordinari que
cada any més d’1 milió de persones, en un país amb 7 milions i mig d’habitants, es
manifestin als carrers pacíficament, festivament, sense provocar cap incident. En
aquest precís moment, hi ha milers de ciutadans als carrers defensant les institucions
catalanes; un moviment transversal que no distingeix ni l’origen, ni la classe social ni
la llengua materna, un moviment en què cap tothom que respecti la democràcia, un
moviment que no mira el passat, sinó el futur, el moviment d’una societat oberta i
plural que es guia pels valors de pau i llibertat i que reclama exercir el dret
d’autodeterminació.
Davant aquest moviment social extraordinari, democràtic, pacífic, els successius
governs de l’estat espanyol no han ofert cap resposta política. Ni tan sols han acceptat
cap diàleg amb els representants polítics del poble de Catalunya per tractar d’aquesta
qüestió. A les continuades peticions de fer un referèndum, presentades formalment al
Congrés de l’estat espanyol o adreçades al govern central, la resposta sempre ha estat
“no”, un “no” a tota solució política.
L’únic que sí que han fet és utilitzar perversament el poder judicial, ignorant el principi
de la separació de poders, sobre el qual es fonamenta l’estat de dret, i vulnerant drets
i llibertats civils per intentar fer callar els representants polítics i la ciutadania de
Catalunya.
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El cas que m’afecta personalment és només un exemple, tot i que molt significatiu.
Insòlitament, cinc dels set membres de la mesa del Parlament ens enfrontem a
querelles penals per haver permès un debat parlamentari i que els diputats
tramitessin iniciatives parlamentàries. Se’ns acusa penalment per no haver censurat
debats que són presents als carrers, que preocupen la ciutadania, però que no
agraden al govern espanyol.
Un altre exemple és la inhabilitació de l’expresident de la Generalitat i de tres
exconsellers per haver organitzat un exercici de participació política, una consulta
participativa. A més se’ls va multar amb cent mil euros. I ara, juntament amb set
exalts càrrecs del govern català, s’enfronten a una nova acusació pel mateix cas en
què se’ls demana 5 milions d’euros, un preu molt alt pel crim de donar veu a la
ciutadania.
La repressió judicial, però, no ha estat l’única resposta que ens han donat. També han
utilitzat els cossos policials i les institucions de l’estat per investigar i espiar
il·legalment ciutadans i inventar acusacions falses contra representants polítics per
desacreditar-los. El cas conegut com a ‘operació Catalunya’ va sortir a la llum amb
unes converses enregistrades en què el ministre de l’interior conspirava per fabricar
escàndols contra adversaris i dirigents polítics, amb la presumpta complicitat de
mitjans

de

comunicació

i

membres

de

la

judicatura.

Malgrat

el

contingut

extremadament explícit d’aquelles gravacions, i el de les informacions que des de
llavors han anat apareixent, no s’ha obert cap investigació judicial.
En aquest context de guerra bruta i repressió judicial de l’estat, la societat catalana fa
set anys que persisteix en la seva petició d’exercir el dret d’autodeterminació. Set
anys vivint en una anomalia democràtica: el nostre marc autonòmic l’estableix un text
que no ha estat aprovat ni pels representants polítics d’Espanya ni pel poble de
Catalunya; set anys amb tres eleccions generals a l’estat, amb diversos presidents i
majories de govern a Espanya; set anys sense que cap d’ells no hagi mostrat cap
voluntat de trobar una solució política compartida al que reclama la ciutadania de
Catalunya.
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Un període que hem considerat suficient per impulsar una solució pròpia: fer un
referèndum d’autodeterminació, que hauríem volgut pactat amb el govern de l’estat,
però que farem igualment.
I quina ha estat la resposta del govern espanyol quan l’executiu català ha convocat el
referèndum de l’1 d’octubre? Doncs tractar el vot com un delicte, implantar un estat
d’excepció encobert a Catalunya, apujar el grau de les amenaces i més actuacions
judicials. I ha suspès, en la pràctica, l’autonomia catalana decretant la intervenció dels
comptes del govern. Això implica que el govern català necessita l’autorització de
l’estat per a cada pagament que fa, un bloqueig pressupostari que pot posar en risc la
prestació de serveis de l’administració. El govern espanyol ha enviat cossos de
seguretat a irrompre en conselleries del govern català, en cases particulars, en seus
de partits polítics i en mitjans de comunicació; ha detingut treballadors públics i
càrrecs del govern; amb la mateixa advertència, la fiscalia ha cridat a declarar 712
dels 941 alcaldes catalans, i els ha amenaçat públicament de detenir-los perquè
donaven suport al referèndum; els cossos policials han entrat a registrar impremtes
sense esperar cap ordre judicial; han entrat a registrar seus de diaris; han requisat
milers de cartells que només contenien la paraula “democràcia”; s’ha obligat a
suspendre debats públics en què es parlava del referèndum, fins i tot fora de
Catalunya; s’ha enviat les policies locals a actes culturals per requisar materials que
consideraven vinculats al referèndum; s’han donat ordres a l’empresa pública de
servei postal per retenir trameses de publicacions, fins i tot una revista local perquè
incloïa un article sobre el referèndum; amb la col·laboració de les operadores del
servei, han bloquejat l’accés a webs de la Generalitat i impedit l’accés lliure a
continguts d’internet.
Tot plegat, el govern espanyol vol amagar el referèndum, fer-lo clandestí, volen
generar por. Però s’han trobat que la ciutadania, quan es requisen cartells, els
imprimeix a casa i empapera els carrers del seu poble. Davant les detencions, davant
els registres policials cercant material electoral, els ciutadans es personen per
protestar pacíficament i ofereixen clavells als policies, com a la revolució portuguesa.
Mentre parlo, ara mateix, es pot estar produint una nova detenció. I a cada amenaça
hi troben ciutadans que responen amb un somriure i un desig creixent de votar,
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ciutadans que protesten amb fermesa i alhora amb tranquil·litat. Serenament,
pacíficament i tossudament alçats.
La societat catalana no té por. La por és la principal amenaça contra les llibertats, i els
catalans no estem disposats a renunciar a les nostres llibertats. Malgrat tots els
impediments que ens posin, malgrat les amenaces i les querelles penals, farem el
referèndum de l’1 d’octubre, efectiu i vinculant, per decidir el nostre futur. Perquè la
nostra ja no és només una lluita per un objectiu polític. És una lluita per la
democràcia, i els demòcrates no tenim por a les urnes.
I aquí a Brussel·les, al cor d’Europa, voldria expressar la meva gratitud per tots els
missatges de suport que hem rebut d’arreu d’Europa. Però també voldria adreçar-me
a les institucions europees: no faran res per protegir les llibertats i els drets
fonamentals de ciutadans europeus? No protegiran els drets reconeguts a l’article 2
del tractat de la Unió Europea? Continuaran mirant cap a una altra banda mentre a
Espanya es vulnera la llibertat d’expressió, i la llibertat d’informació, i la llibertat
ideològica, i el dret de reunió? Acceptaran en silenci la repressió que porta a terme
Espanya contra les institucions catalanes, contra 712 alcaldes, contra treballadors
públics, contra entitats socials i contra els ciutadans, una repressió perquè demanem
votar, perquè defensem la democràcia, perquè l’exigim? Ignoraran també el vot de
milions de catalans que són alhora ciutadans d’Europa?
Penso que avui, el 2017, el futur d’Europa també es decideix a Catalunya, passa
també per Catalunya. Avui, el projecte europeu passa també per la seva reacció
davant l’ofensiva antidemocràtica de l’estat espanyol. Som una societat europeista, i
apel·lem a l’Europa que va néixer amb la voluntat de defensar la pau, la democràcia,
la llibertat, el respecte i la tolerància, a una Europa que treballi per trobar respostes
polítiques als problemes polítics. Creiem fermament que la idea d’una Europa
reforçada, més democràtica, que recuperi el respecte de la ciutadania europea, passa,
entre altres coses, per l’actuació que aquesta Europa tingui amb Catalunya amb
relació al proper 1 d’octubre. Perquè el referèndum de l’1 d’octubre és un acte de
llibertat i democràcia que uneix tots els qui hi creiem. I, sincerament, ens agradaria
sentir-nos acompanyats dels nostres germans europeus en la defensa dels drets i les
llibertats a Catalunya.
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Nosaltres simplement volem decidir lliurement, pacíficament i democràticament el
nostre futur. Volem sentir-nos lliures en un país lliure i democràtic. I entenem que no
hi ha veritable democràcia si s’impedeix l’exercici dels drets i les llibertats
fonamentals, si es persegueixen penalment els vots i les idees pacífiques i
democràtiques.
Sigui com sigui, el govern espanyol no podrà aturar la voluntat de votar dels catalans.
Sabem que això no es podrà resoldre si no és anant lliurement a les urnes, a un
referèndum perquè els ciutadans puguin decidir sobre el seu futur.
Fa set-cents anys, el savi Ramon Llull va escriure, en català: “Qui persevera viu
alegre. Persevera en el bé i no tindràs por. Persevera en la justícia i la lleialtat i no
seràs vençut.” Els asseguro que el poble català perseverarà, insistint amb fermesa en
la defensa dels nostres drets, lleial al compromís amb les nostres llibertats.
Moltes gràcies.
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