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Avui fa vint dies de l’inici de la vaga de fam. Una acció política iniciada per
remoure consciències i voluntats, especialment dels magistrats del Tribunal
Constitucional que al llarg del darrer any havien vingut bloquejant la resolució
dels nostres escrits d’empara amb l’únic objectiu d’endarrerir-nos l’accés al
Tribunal Europeu de Drets Humans.
Com agradava dir a Lluis Maria Xirinacs, la vaga de fam toca els amics i coneguts
amb una mica de sensibilitat. Sabem que la sageta de la nostra acció ha arribat
al cor de molta gent. Som conscients que la vaga de fam ha pogut provocar una
profunda commoció en milers de dones i homes de bona voluntat,
independentistes i no independentistes, ciutadans de Catalunya però també
d’arreu d’Espanya i Europa. Persones, totes elles, compromeses en un present
de llibertat, justícia i democràcia.
Des de l’anunci de la nostra acció de denúncia hem rebut centenars de milers de
mostres de suport. Els milers de cartes que els vaguistes hem rebut aquests vint
dies són exemple de l’impacte que la nostra decisió ha tingut en les consciències
de tantes i tantes persones. Els actes de suport, especialment els dejunis que
solidàriament amb la nostra denúncia s’han anat succeint en quasi totes les
comarques arreu del país, en són un altre exemple.
En aquest terreny, ens honora i hem tingut ben present el comunicat públic dels
presidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya. Compartim el criteri
que la vaga de fam ha donat visibilitat a la nostra situació processal, i també la
constatació que el Tribunal Constitucional ja ha posat calendari a la resolució
dels recursos d’empara interposats.
En el 20è dia de la vaga de fam, som més conscients, com mai abans ho havíem
estat, de la capacitat transformadora i mobilitzadora de què disposem cadascú
de nosaltres en el nostre interior. La vaga de fam ens ha fet més forts com a
persones, i també creiem que com a poble, per encarar els propers temps. Uns
mesos que vindran marcats pel judici i les sentències que l’Estat espanyol ens
imposarà per castigar a tot un país a través dels qui un dia vàrem ser el Govern
legítim de Catalunya i els líders de les principals entitats civils sobiranistes.
Avui podem dir amb satisfacció que gràcies a aquesta fortalesa col•lectiva hem
fet un pas important en la restitució dels nostres drets. Poques hores després de
l’inici de la vaga de fam, i gràcies a l’impacte i commoció social produïda, el
Constitucional va comunicar, diumenge 2 de desembre al vespre, la seva
voluntat d’abordar regularment els recursos d’empara que fins aleshores no

havia volgut estudiar. Això no obstant és lamentable i hauria d’interpel•lar tothom
que s’hagi hagut d’emprar una acció tan extrema com una vaga de fam, perquè
drets fonamentals poguessin ser mínimament garantits. Absolutament impropi
d’una democràcia solvent a l’Europa del segle XXI.
Tanmateix, acceptem aquest anunci com un compromís del Tribunal
Constitucional per abandonar el bloqueig que fins ara ens imposava. Una decisió
que ve confirmada amb les primeres resolucions d’escrits d’empara i amb la
previsió - comunicada públicament - que mensualment el Ple d’aquest Tribunal
resoldrà sense interrupció tots els recursos pendents relacionats amb la Causa
que el Tribunal Suprem instrueix contra l’independentisme.
Després de tot un any d’inacció, el Tribunal Constitucional ha obert el
calaix on els nostres escrits d’empara havien estat condemnats a l’oblit, i
se’ns obre ara la porta d’accés al Tribunal Europeu de Drets Humans. Per
tot això anunciem que avui, 20 dies després d’haver-la iniciat, deixarem la
vaga de fam.
Volem agrair especialment la infinitat de mostres de suport i de solidaritat
rebudes durant tots aquests dies. Han estat el nostre aliment constant i la millor
companyia, juntament amb l’escalf insubornable i perseverant de les nostres
famílies.
Finalment, i conseqüents amb el nostre compromís amb la no-violència,
emplacem que l’actitud cívica i pacífica desbordi els carrers de la capital del país
demà divendres amb l’objectiu de fer escoltar, una vegada més, la veu col·lectiva
a favor de la llibertat, del ple exercici dels drets fonamentals i que es respecti la
voluntat d’autodeterminació del poble de Catalunya.

