
L’Estat acusa, la Generalitat s’acarnissa. 
El dit acusador de la Generalitat no ens callarà

#GeneralitatRetirat

“Més papistes que el papa” o “la crònica del sadisme envers els moviments socials”, aquest podria ser  
perfectament el títol d’una novel·la negra, si no fos perquè ja estem massa acostumades a comprovar que 
la realitat supera amb escreix la ficció. Un cop més assistim astorades com a testimonis, pitjor encara, 
com a protagonistes perseguits/des d’un guió escrit pels poders econòmics, dirigit pel poder judicial i on 
la producció i “l’atrezzo” van a càrrec de l’administració pública.
Ens agradaria creure que no hi ha persecució deliberada de la dissidència política,  que no hi  ha una 
conspiració sistemàtica i organitzada dels poderosos contra les classes populars i que efectivament els  
poders fàctics no esdevenen un càrtel per tal d’atemorir i castigar a aquelles persones que protesta rere  
protesta, proposta rere proposta denunciem que aquí hi ha alguna cosa que va malament. Ens agradaria 
creure que tot plegat són fets aïllats, però les evidències són sempre molt tossudes i sovint massa de 
manual.

En aquest cas, volem denunciar, el paper inquisitorial que ha pres la Generalitat de Catalunya. Lluny de  
ser aquella entitat que ha de vetllar per l’interès públic, es converteix en dit acusador i així, tanca el cercle  
de la repressió.  Ja són massa les causes  en que l’administració catalana es presenta com a acusació  
particular amb un denominador comú: perseguir a aquelles que denuncien el privilegi com a sistema i 
l’acumulació de riquesa d’uns pocs en detriment de les condicions de vida de moltes.
Les detingudes per les vagues generals, per les protestes contra un model energètic insostenible, per la  
resposta als desallotjaments de Centres Socials, la persecució a qui defensa una educació pública i de  
qualitat i l’assetjament constant a qui gosa assenyalar als responsables i als còmplices d’aquest espoli de 
tot allò públic. Totes aquestes persones, si viuen al Principat, saben que la versió 2.0 d’en Torquemada 
vindrà disfressada d’administració pública per tal d’acarnissar-se una mica més, amb les que pensem que 
un altre món és possible. Dintre del ja cruel de per si model repressiu i de persecució de la protesta, aquí 
podem assegurar sense marge d’error, que aquests fets no són casualitat i molt menys anècdotes aïllades. 
Veiem com són sàdicament bel·ligerants amb les expressions d’empoderament popular i alhora laxes i  
condescendents  amb  els  casos  de  corrupció  d’alta  volada.  Ens  sobta  particularment  aquesta  fixació,  
aquesta voluntat  d’escarni  que els dirigents polítics mostren cap a la població.  Més encara tenint  en 
compte que totes aquestes causes, malauradament ja són perseguides i reprimides pels altres genets de la 
repressió, de manera judicial, laboral i policial. No sabem si cal recordar-los que existeix una institució  
que es diu fiscalia i que ja se’n ocupa d’ofici d’aquestes qüestions. Ens havien explicat dintre de la faula 
de  la  democràcia,  que  en  aquest  país  hi  havia  separació  de  poders.  Lamentem  profundament 
l’acarnissament que suposa que se’ns persegueixi per partida doble des de dos estaments de poder.

Rebutgem l’alineació de JxSi amb les tesis conservadores i de dretes del PP com demostra la moció 
proposada per aquests i aprovada amb el vot favorable de Junts pel si, en que la Generalitat es compromet  
a  no retirar-se  de les  causes  judicials  que en  definitiva persegueixen la  dissidència política.  Aquesta 
decisió política és conseqüència de la pressió exercida pels sindicats de Mossos d’Esquadra i que ens fa  
qüestionar en quin tipus de democràcia vivim si  un sindicat  de policia  pot intervenir directament  en 
qüestions de govern. Per tot això, volem expressar que, per molt que ens vulguin tancades i callades, per 
molt que intentin anul·lar-nos, els fem aquest avís: JUNTES PERDEM I HEM PERDUT LA POR I NO 
CALLAREM NI SOTA L’AIGUA.

EXIGIM doncs, LA RETIRADA DE LA GENERALITAT de les següents causes:
- Encausades en protestes contra la MAT
- Encausades per defensar el CSA Can Vies
- Encausades per participar de les vagues generals del 29M i 14N
- Encausades per participar a la campanya de “Presó és tortura”
- Encausades per defensar la Universitat Pública de les càrregues policials durant la visita d’Artur 

Mas
De la mateixa, manera exigim a la Generalitat, que s’ABSTINGUI EN UN FUTUR D’EXERCIR 
D’ACUSACIÓ  PARTICULAR  DE  MOBILITZACIONS  I  LLUITES  QUE  EMPRENEM  LES 
CLASSES POPULARS.


