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Commemoració de l’U d’Octubre 

La Tallada d’Empordà, 1 d’octubre de 2021 

Molt bon vespre, la Tallada. Estic molt contenta de ser aquí, molt, i de veure 

tota aquesta gent, que hi som, hi érem i hi serem. Gràcies. 

Moltíssimes gràcies per aquesta rebuda; gràcies, alcaldessa, per la invitació; gràcies 

a tots els alcaldes que també us heu aplegat avui aquí; gràcies, diputats del 

Parlament de Catalunya que també heu vingut; gràcies, regidors, i gràcies a tota la 

gent de la Tallada, que avui recordeu el que veu fer i vau viure l’U d’Octubre. 

Avui he tingut un dia llarg, però em vaig comprometre a ser aquí i hi soc. Tota la 

jornada ha estat plena de ressonàncies especials, i ara també té un sentit molt 

especial acabar-la aquí. 

He començat el dia al Parlament parlant amb algú que en sap molt, de pau, parlant 

amb algú que en sap molt, de negociacions, parlant amb algú que en sap molt, de 

resolució de conflictes. Perquè encara que el nostre, com diu el president Puigdemont 

molt sovint, no sigui un conflicte obert, amb una guerra, vivim una sort de guerra, 

una forma de guerra moderna, i per tant és bo aprendre dels qui saben com es 

resolen els conflictes per si podem resoldre, perquè l’hem de resoldre, el nostre. 

Després he anat al Museu d’Història de Catalunya, on avui la repressió ha entrat en 

la forma de la medalla que el 10 de setembre el Parlament va concedir als 

represaliats, sobretot als que des de l’U d’Octubre pateixen persecució, i a les 

persones que de manera desinteressada els ajuden i els defensen jurídicament. La 

medalla era seva, però en l’acte al Parlament només van prendre la paraula un 

represaliat i una defensora, i avui era el seu dia. Avui, 1 d’octubre, és el dia en què 

els represaliats han cedit la medalla al museu perquè hi entrés aquest episodi que 

encara és present i que volem que passi ben aviat a la història, i sobretot per lluitar 

contra la desmemòria perquè no ens oblidem mai de tot el que hem viscut i vivim. 

Després he passat per l’Institut Ramon Llull de Barcelona, on sabeu que es van viure 

algunes de les escenes que tots tindrem per sempre més guardades a la retina i a la 

memòria emocional del país.  
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I ara fa una estona que he arribat d’Illa, a la Catalunya Nord, on els catalans del nord 

van custodiar moltes de les urnes que van fer possible el referèndum de l’U d’Octubre. 

El parlament que ha fet l’alcaldessa Maria Costa ha estat espectacular, un discurs 

que ha transmès la màxima solidaritat i la força que ens hem de donar els uns als 

altres i que hem de tenir ben present. 

L’U d’Octubre va ser molt especial. Jo, com tots vosaltres, vaig viure aquell dia amb 

una barreja d’esperança, d’intensitat i d’indignació. Amb esperança perquè vam 

pensar que hi hauria urnes, i les urnes hi van ser, i perquè vam sortir a defensar el 

nostre dret a procurar un futur millor per a nosaltres i els nostres fills. Amb intensitat 

perquè des de primera hora ja es van començar a produir els episodis que vosaltres 

coneixeu perfectament, perquè ho vau viure aquí a la Tallada. Va ser extraordinària 

la intensitat amb què davant de la violència de la qual vam ser objecte vam 

reaccionar, sent més ferms i més determinats que mai. Hi va haver molta gent que 

va sortir a votar quan va saber que hi havia llocs on no es podia votar, on es volien 

robar les urnes o on es pegava els votants. Per tant, aquella va ser una intensitat de 

país que vam viure arreu. I amb indignació, naturalment, perquè no és propi d’un 

estat que es diu democràtic i que presenta credencials pretesament democràtiques 

actuar com ho va fer. Va ser una vergonya, una manera de fer per la qual encara no 

s’ha demanat perdó, i encara no s’ha corregit el que va inspirar la reacció de l’Estat 

davant d’un poble, com diu el poeta Estellés, «unit, alegre i combatiu». Així és com 

va ser l’U d’Octubre.  

Jo el vaig viure amb tanta esperança, amb tanta intensitat i amb tanta indignació 

que em vaig sentir més que mai compromesa amb el país i amb la lluita per la 

independència. Per això m’he definit com a filla de l’U d’Octubre. Hi ha gent que avui 

em felicita pensant-se que vaig néixer l’1 d’octubre. No, però gairebé, perquè vaig 

néixer el 5 d’octubre; hauria estat bonic, néixer l’1. És evident, però, que va ser una 

manera de néixer a una nova realitat. Per a tots, segurament, l’U d’Octubre va marcar 

un abans i un després. El compromís polític a la primera línia jo el vaig viure després 

de l’U d’Octubre, i per això avui puc ser aquí amb tots vosaltres com a presidenta del 

Parlament. 

Hi ha molta gent que diu que la gran política es fa al Parlament. Jo crec que la gran 

política és la que feu en tots i cadascun dels municipis, la que feu tots i cadascun dels 

alcaldes. Per això avui soc aquí amb tot l’orgull de món com a presidenta del 

Parlament, perquè també la presidenta del Parlament, naturalment, com em deia 

l’alcaldessa en arribar, ha de ser a tots els pobles. No hi ha pobles petits o pobles 
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grans. Tots som poble. I avui recordem el dia que ho vam ser d’una manera molt 

especial.  

I a més m’omple d’orgull ser aquí a la Tallada d’Empordà –a tot el municipi, eh?, a la 

Tallada, Tor, Marenyà i Canet, ara en parlàvem amb l’alcaldessa quan érem a 

l’ajuntament– en una data tan significativa per a tots i acompanyar-vos en aquest 

acte en aquesta plaça que vau rebatejar com a plaça de l’1 d’Octubre, pel que vau 

viure aquí i per mantenir sempre viva la data del referèndum d’autodeterminació que 

vam fer a Catalunya. Perquè jo amb la Tallada hi tinc vincles molt bonics, molt forts, 

que venen de molt enrere. Tinc un vincle d’amistat amb l’Ignasi Oliver. Ens vam 

conèixer el primer dia de carrera, ja fa més de trenta anys, estudiant filologia 

catalana, i això uneix molt. Els amics són aquesta família que et tries, i l’Ignasi i la 

seva família són família per a mi, de manera que també estic molt contenta de ser 

aquí per aquest vincle tan especial. 

Aquell dia vam votar, aquell dia vau votar, i ho vau fer malgrat que la Guàrdia Civil 

volia impedir-vos-ho, malgrat que us va venir a robar l’urna i malgrat que per endur-

se-la hagués de rebentar a cops de mall la porta de l’ajuntament. I vosaltres us vau 

mantenir units i ferms defensant pacíficament, malgrat la seva violència, malgrat les 

seves agressions, la voluntat de votar. Perquè votar mai no separa; votar sempre 

ens enforteix democràticament.  

I vau votar, vam votar, i el poble de Catalunya va votar per la independència i per 

guanyar-se la llibertat nacional. Ho va fer amb dignitat col·lectiva. I és important, 

naturalment, que més de 2 milions de persones votéssim, i naturalment que és molt 

important que majoritàriament, que  molt majoritàriament, ho féssim pel «sí», però 

sobretot és important que vam poder votar pel «sí», pel «no» o abstenir-nos. 

Aquestes són les regles del joc cívic, pacífic i democràtic amb què nosaltres volem 

obtenir la nostra llibertat. 

I aquí vau rebre aquella violència, però també us en vau sobreposar. Les escenes de 

tot el poble empenyent la Guàrdia Civil i fer-la retrocedir al crit del ja clàssic «passi-

ho bé i moltes gràcies» crec que és una victòria de la qual us podeu sentir molt 

orgullosos. I per això el 3 d’octubre tothom va ser a la Tallada. Tots els pobles del 

voltant, la munió de gent que ara esmentava l’alcaldessa, van ser aquí, perquè vau 

ser, perquè sou, un orgull per a tothom. 
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I què va passar, després? És important que tinguem present, com quan celebrem la 

diada nacional, que molta gent es pensa que celebrem una derrota i jo sempre dic 

que celebrem, commemorem, recordem, el darrer dia que vam ser un país lliure, que 

en part som on som per la nostra pròpia incapacitat, la dels partits polítics, la de les 

entitats civils, que no hem sabut mantenir-nos units al voltant de l’objectiu que tots 

compartíem l’U d’Octubre. I això ens ha portat a una situació de desconcert, de 

desànim, de decepció, per a molts, i a dissensions i desacords mal dissimulats.   

I ara estem paralitzats, perquè la repressió paralitza, i estem desunits, perquè la 

repressió divideix. Aquesta setmana n’hem viscut un exemple al Parlament, on he 

viscut el meu primer debat de política general, i l’he viscut amb molta tristesa. Perquè 

avui celebrem l’U d’Octubre, recordem el que vam fer units l’U d’Octubre, el 

referèndum, i aquesta setmana també hem votat un referèndum i l’hem votat més 

separats que mai. S’ha votat «sí», s’ha votat «no» i s’ha votat «abstenció».  

I per això, perquè hem de recuperar allò que ens uneix, perquè hem de recuperar 

l’objectiu de l’U d’Octubre, és important que sortim d’aquest cul-de-sac en el qual 

ens trobem. Perquè podem fer-ho, perquè hem de fer-ho, perquè mirant-vos als ulls 

tenim l’obligació de fer-ho. Perquè l’U d’Octubre vam fer un camí valent, molt valent, 

i és un camí que no té marxa enrere, i ens n’hem de conscienciar: no hi marxa enrere 

per tot el que hem viscut després de l’U d’Octubre. I m’agrada que ho recordem, 

perquè de vegades se’ns oblida: l’U d’Octubre vam fer un referèndum, un referèndum 

d’autodeterminació, i el vam guanyar. L’U d’Octubre és una victòria de tots, l’U 

d’Octubre és un tresor, un tresor que hem de preservar. 

I si l’U d’Octubre ens uneix, i parlar ara d’altres projectes, d’altres referèndums, 

acordats o no acordats, ens divideix, retrobem-nos tots en l’U d’Octubre, retrobem-

nos en la força que ens va donar l’U d’Octubre, i sobretot retrobem-nos-hi per fer-ne 

efectiu el resultat. 

Avui fa quatre anys vam fer un pas, un pas de gegant, un pas que és ben nostre i 

que no ens el podran prendre mai, un pas que ja està fet. Ara l’hem de defensar 

perquè sigui realitat, i ho haurem de fer de totes les maneres possibles, per intentar 

avançar i acostar-nos a la república que vam votar, a la república que vam proclamar, 

a la república que desitgem. I ho haurem de fer amb gestos petits quan no es puguin 

prendre grans decisions, però els passos i els gestos han d’anar tots en la mateixa 

direcció: endavant. 
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Hi ha molts països abans que nosaltres que han proclamat la independència, que 

l’han declarat i que després de declarar-la han hagut de continuar lluitant molts anys, 

de vegades massa anys, fins que la seva independència ha estat un fet cert i un fet 

reconegut per altres països. Tinguem-ho present.  

Quan els predicadors del desànim ens vulguin portar al desànim, recordem la gran 

gesta col·lectiva que vam fer l’U d’Octubre. Recordem que estem en aquest camí que 

només té un sentit i és per anar endavant. Recordem-nos-ho i diguem-nos-ho tantes 

vegades com faci falta mentre anem recorrent aquest camí. I fem-ho com vam fer 

l’U d’Octubre: amb generositat i amb unitat. 

L’U d’Octubre de l’any 2017 ens vam guanyar un dret molt important. L’Estat 

espanyol ho sap perfectament. Perquè, segurament, qui ha donat més valor a l’U 

d’Octubre és l’Estat mateix amb la manera com ha reaccionat. Ens vam guanyar el 

dret a ser respectats com a poble i a governar-nos d’una vegada per totes per 

nosaltres mateixos. No hi renunciem. Tinguem-ho sempre present. Alguns no hi 

renunciarem. I per això hem de ser capaços de persistir, de perseverar, de no 

retrocedir, malgrat la repressió i malgrat les amenaces, que hi són, perquè saben 

que podem avançar, que l’U d’Octubre vam avançar i vam fer un pas de gegant.  

Preparem-nos per fer possible la república catalana. Fem-ho tots, fem-ho junts i fem-

ho possible. 

Visca la Tallada, visca l’U d’Octubre i visca Catalunya lliure! 

 


