Universitats per la República
Manifest

No és un judici, és una vergonya
Tot just fa uns dies que el Tribunal Suprem ha decidit endur-se els presos polítics
catalans a Madrid. El judici oral és a punt de començar i les peticions de penes a les quals
s’enfronten per part de la Fiscalia sumen un total de 214 anys de presó. Davant el nou
atac a la democràcia que suposa aquest judici, sumat a l’embat repressiu que fa més d’un
any que patim i pateixen tots els presos, exiliats i represaliats del sobiranisme, els
estudiants seguim plantant cara.
Casos com la sentència de La Manada, que deixa en llibertat violadors, casos com els
joves d'Altsasu, que porten gairebé dos anys empresonats sense judici, o casos com el
judici a Willy Toledo, acusat de 'blasfemar', són exemples simptomàtics d'aquesta justícia
política que actua per tal de mantenir els privilegis de qui sempre els ha tingut i per
silenciar i perseguir la democràcia i aquells que lluiten per defensar-la. Ho veiem aquí i ho
veiem dia rere dia, també, als campus de les universitats, amb estudiants represaliats pel
simple fet d'exigir una educació digna i per a tothom. Veiem com qui sacseja els
fonaments de l'statu quo i planta cara al poder s'exposa a una persecució política i
judicial.
Cal no oblidar, a més a més, que les acusacions als polítics catalans no venen només per
part de la fiscalia i de l’advocacia de l’Estat. El feixisme i l’extrema dreta també ataquen
directament el sobiranisme personant-se en l’acusació dels presos polítics, a través del
partit feixista Vox. Perquè el feixisme ataca on hi ha democràcia, ataca on hi ha
dissidència, ataca on hi ha llibertat.
L’1 d’octubre, malgrat la violència policial, la democràcia va guanyar. I ni celebrar un
referèndum ni permetre un debat parlamentari poden ser motiu de condemna. Ni votar, ni
debatre, ni mobilitzar-se són cap delicte, i així ho seguirem defensant, pacíficament i
massiva als carrers. Sabem que l’absolució és l’única sortida a la farsa democràtica i
judicial que l’Estat Espanyol perpetua, i no ens resignarem a pactes ni a renúncies. Però
l’objectiu de l’absolució no ens fa oblidar que la injustícia fa més d’un any que dura, i que
sigui quina sigui la sentència, hi ha persones innocents represaliades i empresonades
només per les seves idees polítiques.
Fa un any, el poble català va expressar la seva voluntat de trencar amb el Règim del 78,
de forma pacífica i democràtica. Vam prendre els carrers, i vam suposar una amenaça per
tots els estaments de l'Estat Espanyol, des del sistema judicial fins als partits polítics
hereus del franquisme. Aquests judicis són un tràmit per donar una lliçó a aquells que van
desafiar l’Estat, però són també un atac directe a la democràcia.
Un any després dels empresonaments, de la persecució política i de la criminalització de
l’independentisme i del sobiranisme, que encara continua, també sabem que la llibertat no
vindrà per part de l’Estat. Sabem que no hi ha indults possibles i que només recuperant la
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mobilització podem fer front a la repressió i guanyar la república. Cal recuperar la
mobilització que ens va fer ocupar l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, la
mobilització que ens va fer guanyar l’1 d’octubre, el 3 d’octubre i el 8 de novembre.
Per això cal recuperar els carrers, mantenir la mobilització i tornar a ser milers per
respondre a qualsevol atac. I els estudiants hi serem. Vam ser-hi fa un any i hi tornarem a
ser, ara i sempre que calgui. Amb la ferma convicció que no acatarem cap sentència
injusta, fins que aconseguim la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Fins a
tenir-los a casa i als carrers amb nosaltres. Perquè això no és un judici, és una
vergonya, i als estudiants ens hi trobaran de cara. No passaran!
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