
 

 

 

Declaració d’Universitat de Barcelona per la República amb motiu de 

l’inici del judici contra el moviment independentista 

 

Avui comença el judici pels fets del 20-S i pel referèndum del 1r d’octubre de 
2017. 

Avui l’Estat Espanyol (en majúscules) comença la posada en escena de la 
seva bunquerització i la seva negació a la democràcia i a les llibertats. 

Avui els poders fàctics del Regne d’Espanya (Monarquia i govern, partits 
polítics, judicatura, cossos policials, mitjans de comunicació, grans empreses 
i grups de pressió), per molt que s’esforcin a maquillar-ho, faran evident la seva 
nul·la disposició a admetre la realitat, i el seu ús de la mentida i la manipulació 
per aconseguir els seus fins polítics, podríem dir que quasi religiosos, de 
mantenir la unitat territorial de l’Estat per damunt de qualsevol altra cosa. 

Aquest judici ens suposarà un xoc emocional i un trencament definitiu del feble 
vincle amb l’Estat que encara hi pogués haver. Veure al banc dels acusats mig 
Govern de la Generalitat, la presidència del Parlament i els líders de les 
principals entitats socials (ANC i Òmnium), i ser testimonis en directe de tota 
l’escenificació del Poder en majúscules –la sala, els jutges, les togues– 
generarà un impacte social difícil de predir. 

Durant el judici està previst que les principals entitats sobiranistes ens 
convoquin a diverses mobilitzacions unitàries. UB per la República ens hi 
sumarem i en farem difusió cap a la comunitat universitària. 

Però no n’hi ha prou amb això. No hem de permetre que es normalitzi la 
situació. Hem de denunciar, cadascú dins de les seves possibilitats, de forma 
activa però també passiva, aquesta anomalia democràtica que ens  estan 
perpetrant (que s’estan perpetrant, tot i que ells potser encara no en siguin 
conscients). 

Per això estem avui aquí, per fer evident l’anomalia. I hi som gent que creiem 
en la independència com a única solució al conflicte, però segur que també hi 
ha gent que prefereix altres solucions, però que no accepten aquest 
comportament tan poc democràtic de l’Estat Espanyol. 

A tots, gràcies per ser-hi.  

Mantinguem-nos ferms i decidits! 

 

Universitat de Barcelona per la República Catalana 

Barcelona, 12 de febrer de 2019 


