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Commemoració de l’U d’Octubre 

Lleida, 2 d’octubre de 2021 

Bona tarda, Lleida. És un plaer enorme poder dirigir-me a vosaltres en un dia com 

aquest, en un lloc com aquest, per rememorar el que rememorem i fer-ho després 

del conseller Rull. Si ells no s’han rendit, nosaltres no tenim cap dret a rendir-nos. I, 

conseller, no ens rendirem. Gràcies per tot i gràcies per tant.   

I per a mi també és un goig venir d’Alfarràs, de la Fira del Préssec, i anar-me’n 

després cap a Sant Sadurní d’Anoia en aquest cap de setmana tan intens de 

rememoració del que vam fer ara fa quatre anys. 

Sabeu que molt sovint ens diuen que els catalans tenim com a diada nacional un dia 

que vam patir una derrota. Jo sempre ho capgiro. Em recordo a Bòsnia, després de 

la guerra, explicant-ho quan em van preguntar: «Com és que els catalans celebreu 

una derrota?» I vaig dir: «No, recordem el darrer dia que vam ser un país lliure, i ho 

recordem per poder tornar-ho a ser.»  

Per tant, d’aquest record n’hem fet la nostra diada, i ara, quatre anys després, hem 

de recordar què vam fer l’U d’Octubre. Fa quatre anys, l’1 d’octubre i el 3 d’octubre 

de 2017, el poble de Catalunya es va autodeterminar. Ho fa fer amb determinació, 

sense por, malgrat la violència amb què l’Estat va intentar impedir que votéssim, 

amb imatges com aquestes d’Alcarràs.  

Jo ahir era a la Tallada d’Empordà. La Tallada d’Empordà és un poblet molt petit del 

Baix Empordà, on hi havia un únic col·legi electoral, on hi havia una única urna, i van 

trencar la porta de l’ajuntament a cops de mall. Van colpejar durament la gent i es 

van endur aquella urna plena de vots. I la gent es va fer forta en aquella agressió, 

no va tenir por, com les senyores de Terrassa que ens explicava el conseller, i tant 

va ser així que van empènyer els guàrdies civils al crit d’una cançó, «passi-ho bé, 

passi-ho bé i moltes gràcies», i els van fer recular fins a fer-los marxar del poble. 

El poeta Vicent Andrés Estellés deia que no som res si no som poble i que «no podran 

res davant d’un poble / unit, alegre i combatiu». Això és el que hem de mirar de ser. 

Hem de mirar de tornar-ho a ser. Perquè sabem què vam fer l’U d’Octubre, però 

després hi ha hagut repressió, molta repressió. Encara n’hi ha. Hi ha exili, hi ha 
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repressió i encara hi ha persones a la presó, i també persones que potser hi entraran. 

Hem tingut aquí els presos polítics, i l’Estat no afluixa. Per tant, recordem el que 

l’Estat va veure en l’U d’Octubre, perquè ha reaccionat d’una manera directament 

proporcional al que nosaltres vam fer. I agafem força en això, tinguem confiança en 

nosaltres mateixos.  

Ahir érem al Museu d’Història de Catalunya, perquè sabeu que el Parlament ha 

concedit enguany la Medalla d’Honor als represaliats i als seus defensors. Aquell dia, 

al Parlament, només van prendre la paraula Roger Español, que és un emblema de 

l’U d’Octubre, i l’advocada d’Enric Sirvent, que va patir la violència de la policia 

espanyola mentre tenia un infart. La seva advocada, Anna Maria Llauradó, 

representant també Lleida, va parlar en aquell acte. I ahir, 1 d’octubre, la medalla 

va entrar al Museu d’Història de Catalunya en un acte en què els represaliats i els 

seus defensors van tenir l’oportunitat de prendre la paraula. Junts vam fer entrar la 

medalla al museu perquè hi entrés l’episodi més trist de la nostra història recent. 

Tots sabem què vam fer l’U d’Octubre, el que vam aconseguir junts. Després, la 

repressió ens paralitza, ens desuneix. Siguem capaços de tornar a la força de l’U 

d’Octubre, i sapiguem que ens reprimeixen perquè estiguem dividits. I per això tenim 

l’obligació d’estar units, perquè junts no podran fer res contra nosaltres. No hi ha 

marxa enrere, de l’U d’Octubre. Només hi ha una marxa endavant, que és la 

d’aconseguir la llibertat plena d’aquest país, la independència de Catalunya, la 

república catalana.  

I acabo, perquè fa un sol de justícia i molts heu fet marxes per venir fins aquí. El 

conseller deia que jo cada dia comparteixo literatura. Sí, i tant que sí, ho faig amb 

molt de goig. Fa molt poques setmanes una periodista em va preguntar: «Quins creus 

que són els versos que defineixen el moment actual?» I jo vaig pensar: «Caram!, 

això és complicat.» I em va venir al cap Joan Vinyoli. Joan Vinyoli té uns versos que 

diuen: «Vares venir fins on jo dormia / i em vas despertar, / i em vas convidar a tenir 

set, / una gran set per a la qual / et vas fer copa on jo la pogués beure.» Vaig pensar 

que eren uns versos que descrivien el que hem viscut fins ara. La societat, vosaltres, 

tota la gent, des del carrer vam empènyer els polítics i els vam convidar a tenir set. 

Amb l’U d’Octubre ells ens van oferir la copa amb què podíem beure, però continuem 

estant assedegats. Estem desperts i estem assedegats. Hem d’anar endavant fins a 

aconseguir la plena llibertat. I per això vaig dir: «Rectifico. Deixo Joan Vinyoli» –que 

me l’estimo molt– «i reivindico Gabriel Ferrater quan diu: “Gosa poder ser fort, i no 
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t’aturis.”» Doncs fem-ho tots. Gosem poder ser forts i no ens aturem fins que no 

aconseguim la llibertat de Catalunya. 

Visca Lleida i visca Catalunya lliure! 

 


