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?No és justícia, és venjança
«L'única solució possible a la repressió és l'amnistia; és la via per posar fi a una
venjança desorbitada»
Avui hem constatat que, poc després de la concessió dels indults per part del govern del
PSOE i el mateix dia que es realitza l'entrevista entre el President de la Generalitat, Pere
Aragonés, i el President de l'Estat, Pedro Sánchez, que ha de suposar l'inici d'una nova taula
de negociació (que fa molt de temps que reclamem); "l'Estat Profund" i els aparells que el
sustenten han iniciat una altra ofensiva dins el que és la causa general contra l'independentisme.
La repressió contra aquests ideals independentistes no s'atura: Ara ha estat el torn del
"Tribunal de Cuentas" reclamant 5,4 milions d'euros més per l'acció exterior de la Generalitat dels
darrers anys. Aquesta xifra se suma als 4,1 milions d'euros dipositats per l'1-O i els 4,9 milions
dipositats pel 9-N. Són xifres astronòmiques que penalitzen allò que tenim dret a fer: explicar-nos al
món. És la repressió que ara pren una nova forma d'ofec: l'econòmica. Volen abatre financerament
més de 30 famílies perquè l'acció del "Tribunal de Cuentas" afecta no només els acusats sinó que,
a més, s'expandeix i s'acarnissa també contra els familiars, que no tenien cap responsabilitat en
la gestió de la Generalitat.
El Tribunal de Cuentas suposa, avui dia, una inquisició econòmica. Es tracta d'un òrgan
absolutament polititzat, dominat i controlat per la dreta espanyolista, que persegueix el moviment
independentista amb una cacera econòmica sense precedents. El Tribunal de Cuentas és l'únic
"tribunal" que imposa la pena abans del judici: exigeix fiances milionàries abans d'emetre
sentència. Una "institució" on els càrrecs tenen col·locats a dit el 14% de la plantilla i on almenys
100 persones tenen algun parentiu amb algun directiu. Força neutre, tot plegat.
La jutge única d'aquest cas, Margarita Mariscal de Gante, ja va portar la causa contra l'1O i el 9N, mentre que, en canvi, ha decidit "arxivar" delictes flagrants en altres partits polítics, com
els casos de corrupció del PP i del PSOE.
No és, per tant, justícia. Sinó una venjança econòmica i polititzada que s'escapa de tota lògica
judicial, plena d'irregularitats. Per això durem aquesta corrupció, aquest nepotisme, aquest biaix
polític, aquesta parcialitat i aquesta extorsió econòmica (en algunes ocasions amb xifres i fiances
duplicades) a totes les instàncies institucionals, però també internacionals, per fer evident una de
les branques de persecució de l'Estat, l'extensió de les clavegueres de l'Estat, contra un moviment
polític que és legítim, democràtic i pacífic.
Ara més que mai: Amnistia! La nostra lluita seguirà, perquè l'única solució possible a la repressió
és l'amnistia. És la via per posar fi a una venjança desorbitada que avui torna a impactar de nou
contra l'independentisme. I perseguir que la política torni a ser política i no es jutgin més les idees.
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