L’ 1 D’OCTUBRE DE 2017:
QUI HA SENTIT LA LLIBERTAT
TÉ MÉS FORCES PER VIURE!
Maria Ferrer, Pere Lecha Benet, Ramon Piqué

“Text publicat al llibre Una altra Floresta és possible.
Experiències d’apoderament comunitari a Collserola’
(Pol·len edicions, 2018)”

L’1 d’octubre del 2017 passarà sens dubte a la història del
nostre petit país com una de les expressions més nítides de la
capacitat d’organització del nostre poble. Hi ha moltes altres
dates que llueixen també per com han estat de massives, com
ara les manifestacions en contra de la Guerra del Golf l’any
1991 o en contra de la Guerra de Síria i a favor dels refugiats
l’any 2016, entre d’altres que han estat resposta a fets que ens
han colpit de manera violenta. Aquests fets i molts d’altres
com a mínim posen de manifest que la societat catalana és
una societat solidària, i que no és una societat insensible al
dolor aliè, sigui proper o llunyà.
El que va passar el dia 1 d’octubre de 2017, però, havia
començat feia temps.

Per a alguns, tot comença amb la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia l’any 2010
que després de moltes suposades deliberacions eliminava
alguns articles aprovats en consulta pel poble de Catalunya.
Tanmateix, les arrels connectaven fàcilment amb les protestes
del 15M i amb la lluita de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), unes mobilitzacions que van evidenciar
la força transformadora que podien tenir les persones
organitzades enfront un poder polític i econòmic hegemònic
de base capitalista. Les mobilitzacions, inicialment a favor del
dret a decidir i posteriorment amb el reclam d’un referèndum
d’autodeterminació, han anat sumant cada cop més catalanes
i catalans a la voluntat de construir un estat independent en
forma de república per trencar amb el règim del 78, nascut de
les cendres del franquisme en forma de monarquia.
Per d’altres, la lluita per la independència té un fil conductor
amb les lluites de moltes dones i homes que, especialment en
la primera meitat del segle XX, van fer trontollar en major o
menor mesura un discurs oficial, tant de dretes com d’esquerres,

que no deixava espai per a l’existència de les aspiracions
popular catalanes. Uns discursos que pretenien fer creure
que aquest país sempre ha estat Espanya. Un discurs, des de
la dreta, que sempre ha prioritzat els interessos de la classe
dirigent i que no ha dubtat a vendre aquest país, en temps de
la dictadura, o bé en aliança amb l’oligarquia espanyola, o ara,
amb la deslocalització empreses cap a fora de Catalunya, amb
l’únic objectiu d’imposar un cop més l’estratègia de la por en
contra de l’independentisme. Un discurs, el d’alguna esquerra,
que ha ignorat premeditadament les legítimes aspiracions de
les classes populars catalanes i ha predicat als quatre vents
que la independència del nostre país és només una estratègia
de la burgesia per obtenir prevendes a la metròpoli.

La nostra història recent està plena de derrotes, de
desànims, d’abandonaments, però també està plena, des de
l’anonimat, d’exemples de lluita, de resistència i perseverança
en moments molt difícils, probablement molt més difícils que
els que estem vivint ara. Toca recordar els milers de morts,
al camp de batalla o afusellats i enterrats a les cunetes; els
milers de detinguts i torturats; els milers d’exiliats; els milers
de silencis expressats per les nostre àvies i els nostres avis.
La prepotència d’uns vencedors que encara se senten amos
de la nostra història i que sense dissimular construeixen de
nou un relat bastit sobre la mentida… Com recordava el
nostre estimat Ramon Borda aquell dia 1 d’octubre: “Amb el
règimdel 78 no hi va haver ruptura democràtica sinó transició
franquista”.
Ningú no havia imaginat mai com podria ser un dia
com el que es va viure l’1 d’octubre, però aquell dia, i els
anteriors, i els següents, el nostre pensament estava també
amb totes aquelles persones que ens han precedit en aquesta
lluita. Cadascú tenia algú a qui dedicar un record, un plor, un

sentiment d’emoció, un sentiment d’haver superat la por dels
vençuts.

Al barri, l’1 d’octubre va començar el dia abans, com a
molts altres llocs. A la Floresta teníem tres centres de votació,
el Centre sociosanitari, el Centre Cívic i el Casino. En tots
tres les veïnes i veïns van anar arribant durant la tarda, i van
autogestionar les activitats i l’organització: programació de
tallers, concerts de rumba, tallers de ioga, espais pels jocs
de taula...mentrestant, una comissió de cuina espontània
preparava olles de sopa per als tres centres. El sopar popular
en cadascun dels centres va ser l’inici d’un sentiment de
construcció col·lectiva difícil de comparar en cap altra
situació. La nit va ser llarga, vam dormir poc, o gens. A les
5 del matí centenars de dones i d’homes de la Floresta van
començar a arribar als centres de votació. Venien a defensar el
dret a votar el futur del nostre país. Ningú no portava armes
per defensar-se de cap agressió. La força, l’única força era
la nostra presència. Un al costat de l’altre, junts, fent pinya
davant la porta cada cop que algú informava de la possible
arribada de les forces policials. Aquell dia va ser llarg. Les
imatges de la violència policial contra ciutadanes i ciutadans
que només tenien el seu cos per defensar-se d’aquelles bèsties
ens va acabar de confirmar que nosaltres no volíem pertànyer
al seu estat.
Aquell dia 1 d’octubre centenars de florestanes i florestans
vam fer pinya com mai al Centre sociosanitari, al Casino i
al local del Cau a les Pistes. Organitzats des del barri vam
compartir moments intensos. Vam veure joves i grans i encara
més grans que venien a votar amb l’emoció de ser conscients
d’estar vivint un dia històric. Vam aplaudir aquelles persones
que amb dificultat de moviment van voler exercir el seu
dret a decidir. Vam compartir somriures de complicitat amb

molta gent amb qui en aquell moment ens unia la voluntat
de decidir si volíem esdevenir una república, cadascú amb els
seus motius…

Veïnes i veïns vam organitzar la votació. Vam fer aparèixer
les urnes i les paperetes. Vam organitzar estratègies per
amagar i protegir les urnes si ens les volien prendre i, després
del recompte, vam custodiar les paperetes i els resultats fins
allà on s’havia de fer el recompte municipal. La Floresta, un
cop més, va demostrar-se a si mateixa com una comunitat
apoderada.
Aquell dia, quan va arribar la nit, totes i tots teníem la
sensació d’haver estat lliures, d’haver sentit la llibertat; i com
deia el cantautor de Xàtiva: “Per unes quantes hores ens
vàrem sentir lliures, i qui ha sentit la llibertat té més forces
per viure”.

El dia 1 es va votar i es va anar molt més lluny del que
mai no havien arribat els nostres avis i àvies. Com dèiem
l’endemà en una concentració a la plaça del poble, fou un dia
que durarà anys... El camí està obert, però encara ens queda
molt per caminar; es tracta de continuar avançant i mirar de
saber destriar el gra de la palla. Ara sabem el que molts ja
apuntaven, que la força més important és la nostra capacitat
de fer pinya i que la nostra causa és la causa dels pobles que
volen ser lliures a Europa i al món.

Mesos després d’aquell 1 d’octubre hem tastat de nou la
repressió d’un estat que sempre s’ha caracteritzat pel seu baix
nivell democràtic o pel seu caràcter repressiu. Com sempre,
davant de la repressió, la nostra resposta serà la solidaritat.
Aquesta ha estat sempre la nostra millor arma perquè quan
anem junts, un al costat de l’altre, la nostra força es multiplica.
Ara, com aleshores, el nostre clam és per la llibertat dels presos

polítics, és per la república que hem començat a construir!
Per la llibertat en majúscules!

“Clam” era el títol d’un poema del poeta Àlvar Valls,
detingut i torturat els anys 80 a causa de la seva militància
independentista. Els seus versos van encapçalar durant anys
les publicacions dels Comitès de Solidaritat amb els Patriotes
Catalans:
Per als damnats d’aquest país i els altres,
per als vençuts i els reus de tant d’escarn,

per als qui fan del morir llur malviure,

per ells l’amor, per ells el nostre clam.

Llibertat presos i preses polítics!

Visca la República Catalana! Visca la Floresta!

