
Permeteu-me que les paraules que us dirigiré en nom de la Comissió Organitzadora del la 
Consulta del proper dia 13 siguin unes paraules llegides doncs han estat consensuades per 
tots els membres d’aquesta Comissió. 
 
En primer lloc, donar-vos unes sentides i sinceres gràcies per la vostra col·laboració 
econòmica. Ens ajudarà a finançar el projecte que vam emprendre ja fa dos mesos i, molt més 
encara, gràcies per la vostra assistència. Han estat dos mesos de treballs i de neguits i cada 
vegada més intensos que sabem que aniran a més i, la veritat, s’agraeix molt el recolzament 
que per nosaltres significa la vostra presència. 
 
Voldríem compartir amb tots vosaltres una cita històrica. Diu així: 
 
“La llei de la democràcia exigeix que els Poderosos no tinguin cap mena de privilegi front el 
poble.... Malgrat això, els Poderosos es garantitzen llurs avantatges de tal manera que, mentre 
que el poble, per la llei de la democràcia, és sobirà i, per tant, amo de tot, els Poderosos 
s’asseguren de continuar sent els amos del pensament del poble” 
 
Seria comprensible que algú atribuís aquestes paraules a una patum del moviment antisistema, 
o a un partidari de la democràcia radical o, fins i tot, a un anarquista, però no és pas així. Com 
ja ha quedat dit, és una cita històrica senzillament perquè va ser escrita fa ja 2300 anys per 
Aristòtil. 
 
En 2300 anys el món ha canviat força. Seria ben lícit, doncs, qüestionar-se si aquesta afirmació 
d’Aristòtil continua essent vigent. I més encara si hom té en compte que la humanitat mai havia 
tingut uns medis de difusió massius com actualment. Uns medis de difusió tant potents que la 
seva mateixa potència fa pràcticament impossible que no estiguin en mans dels poderosos. 
Així, no és estrany que expressions del tipus “vivim en l’època del pensament únic” hagin fet 
fortuna i estiguin en boca de tots. 
 
Són els Poderosos, amb els seus potents mitjans de difusió, capaços de moldejar el nostre 
pensament? Continuen sent els amos del nostre pensament com Aristòtil creia que passava fa 
ja 2300 anys? No ho sabem però, pel capbaix, no ens sembla pas una pregunta que sigui del 
tot forassenyada de plantejar-se. 
 
El que sí que ens sembla irrebatible és que, al menys a casa nostra, els Poderosos continuen 
sent amos del pensament del poble, ni que sigui en un altre sentit del que segurament volia 
significar Aristòtil. Perquè... com es pot conèixer el pensament del poble en el seu conjunt si no 
se’l deixa parlar com a tal poble?  
 
En aquest sentit, a casa nostra al menys, malauradament, ens sembla del tot inqüestionable 
que els qui detenten el poder són els amos del pensament del poble. Ho són perquè tenen el 
poder d’impedir que el poble parli, que pugui expressar el seu pensament col·lectiu i decideixi. 
Diuen –ja ho deia Aristòtil- que, en democràcia, el poble és sobirà. Quina mena de soberania 
és aquesta! On s’és vist un sobirà que no tingui la potestat de proclamar la seva voluntat? 
 
El proper 13 de desembre, si l’autoritat governativa no ho impedeix (toquem ferro), Solsona 
viurà una jornada històrica. Històrica perquè serà la primera ocasió en la història d’aquesta 
ciutat en que els solsonins i solsonines podran parlar i escampar als quatre vents el seu 
pensament col·lectiu en contra de la voluntat dels poderosos. La primera ocasió en que podrem 
votar quan nosaltres  ho haguem volgut i sobre allò  que nosaltres haguem volgut i no pas, 
com ha succeït fins ara, que només hem pogut votar quan ells  han decidit que volien que 
votéssim i sobre allò que a ells  els interessava que es votés. 
 



El proper dia13 això s’haurà acabat. Tots som conscients que aquell dia no decidirem si 
Catalunya serà independent o no. No és pas aquesta la paraula que llençarem als quatre vents, 
en som ben conscients. Però sí que llençarem al vent de ponent perquè ho porti fins al nostre 
particular far west messetari, un contundent Volem decidir començant per decidir sobre allò 
que volem decidir. 
 
Anant a votar el dia 13, haguem nascut aquí o en altres terres (com deia el president Pujol, és 
català qui viu i treballa a Catalunya i té voluntat de ser-ho), ens refermarem en la nostra 
condició de catalans, i no pas perquè votem o deixem de votar SÍ. Tant si un vota SI com si 
vota NO, pel simple fet d’anar a votar en una situació com aquesta, cada un de nosaltres es 
refermarà com a català perquè demostrarà que creu íntima i, alhora, fermament allò que 
proclama el nostre himne: Quan convé, seguem cadenes  
 

VISCA LA PARAULA LLIURE I SOBIRANA DEL POBLE! 
 


