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Als meus compatriotes de Solsona i d’arreu 

 

Al món, avui, hi ha dues forces que pugnen per triomfar. És una 

batalla planetària de grans proporcions entre aquells que volen 

eixamplar i aprofundir la democràcia i aquells que pretenen reduir-

la, retallar-la i, finalment, eliminar-la. Al nostre país, aquest combat 

és extremadament viu i intens. Quan parlem del dret a decidir el 

nostre futur com a catalans parlem d’això: engrandir la democràcia, 

ubicar-nos en el corrent de la llibertat que aquest nou segle XXI ens 

convida a recórrer. 

Els catalans que volem més poder i més llibertat podem i hem de 

discutir sobre estratègies, sobre tàctiques, sobre prioritats, sobre 

mètodes, sobre ritmes i sobre oportunitats. En això hi ha molts punts 

de vista. Ara, una cosa és ben clara: allò que ens uneix és el desig de 

ser homes i dones lliures, de no acceptar més imposicions, ni més 

menyspreus, ni més espolis, ni més atacs a la nostra identitat i a la 

nostra dignitat. Els camins de Catalunya són, inequívocament, els 

camins d’una època nova. Cansats de segles d’incomprensions i 

d’intents d’esborrar-nos, ara som cridats a dir la nostra. És un 

exercici de civisme i de respecte cap a nosaltres mateixos. Sabem 

que tot plegat només és un modest assaig, però un assaig que trenca 

moltes pors i moltes inèrcies. Un assaig que hem d’evitar que se’ns 

giri en contra o que generi frustracions. Hem d’estar alerta. Aquestes 

consultes locals no són cap anècdota que es pugui passar per alt, cal 

remarcar-ho. Europa en comença a prendre nota.  

Som cridats a dir què volem per al futur, per als nostres fills. 

Aprofitem el moment i, sobretot, no oblidem aquells catalans que 

encara no pensen com nosaltres, aquells compatriotes sense els quals 

no tindrem prou força ni prou energia per construir una plena 
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sobirania. Votem ara a favor de la llibertat i treballem cada dia, amb 

el cap fred i esperit d’unitat, per a fer-la possible. 

 

Francesc-Marc Álvaro 

 


