
Els arbres anunciaven que l’estiu començava a
deixar pas a la tardor, l’època de l’any on el
Montseny deixa veure la seva preciosa gamma de
colors. L’època de l’any on els arbuciencs ens
sentim més a prop d’aquesta terra que ens ha vist
créixer.
Terra de bandolers i bruixes, on des de feia mesos
el poble a poc a poc s’anava alçant i organitzant
per defensar el dret més legítim que un poble pot
tenir, la seva autodeterminació.
Jo, en silenci i amb el cor ple d’il·lusió esperava la
trucada, aquella trucada que m’havia de donar les
instruccions necessàries per poder portar al meu
poble la preuada urna.

Em tocava fer l’últim pas d’aquell llarg camí.
Companys del partit feia setmanes que es jugaven
la pell per tal que les urnes arribessin a terres
gironines, esquivant tots els mecanismes d’un
govern repressor que intentava impedir que
decidíssim sobre el nostre futur. Tenia una tasca
clara, havien confiat en mi i no els defraudaria.
Arbúcies s'ho mereixia.

Convençuda del que feia i amb 
els meus ideals per bandera 
vaig posposar les meves 
obligacions familiars
I professionals.

Dins meu però, hi havia un neguit que no podia
contenir i és que jo, no he amagat mai res a la
meva família però aquesta vegada seria la
primera. No els podia comprometre, la mare, els
meus fills i el meu company (que sempre ha estat
donant-me suport i grans consells) no es
mereixien ser interrogats en el cas que alguna
cosa no sortís bé. Només el pare estava el cas de
la situació, ell és un home valent i entenia i
compartia el meu sentiment de lluita.

Arribat el dia, vaig agafar el cotxe i em vaig dirigir
cap al poble on m’esperaven els companys. La
carretera era feixuga i amb molts revolts, durant
aquell trajecte em repetia una vegada i una altra
que havia arribat el gran dia, que per fi seríem una
república, que l’anhel de tot un poble era més fort
que totes les amenaces que ens arribaven a través
de la premsa espanyola. Podia tocar els somnis de
tot un poble amb la punta dels dits.

Quan els meus pensaments van tornar a la realitat
ja estava entrant el cotxe dins un local que feia
una forta olor de ferro i carburant. Quan vaig
baixar del cotxe ningú deia res, es notava un
ambient tens, no sé si era l’olor de metall rovellat
o els nervis, però em costava respirar.

Evitant les salutacions que tantes vegades 
ens havíem fet, el meu company em va 

demanar que obrís el maleter del cotxe.
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Finalment, la tarda del 26 de setembre va sonar
el telèfon, era la veu d’una persona coneguda,
d’aquelles que quan les sents t’envaeix una
sensació de calma i tranquil·litat. Les instruccions
eren clares, l’endemà a la tarda havia d’anar
fins a un poble pròxim a Arbúcies amb el
cotxe. Allà em donarien noves
instruccions. Aquesta informació era
confidencial i no podia explicar-ho
a ningú.

Em va mirar i no va dir res. Va 
col·locar unes grans bosses 

blanques a dins del meu 
vehicle.

– Evita l’autopista i 
espera una nova 

trucada . Visca 
Catalunya

lliure-



Aquestes van ser les últimes paraules que vaig sentir fins que vaig arribar a casa. Un cop allà,
vaig agafar les bosses i me’n vaig anar a les golfes. Entre andròmines, trastos i records de tota
la meva vida les vaig amagar.

Havien arribat al poble, les urnes ja eren a Arbúcies. Els arbuciencs podrien decidir sobre el
seu futur. Després de la tensió acumulada durant el dia vaig pujar al Sagrat cor, i allà asseguda
i mirant la vall més bonica del món em vaig posar a plorar. Eren plors d’alegria, d’emoció, de
satisfacció per la tasca feta, i per haver fet tot el possible pel meu poble.

El 30 de setembre vaig tornar a rebre la trucada d’aquell número desconegut, calia fer un
últim viatge per recollir el material que faltava. La següent consigna era fer entrega de tot el
material al coordinador del poble. I així ho vaig fer, vaig repetir el recorregut una vegada més,
en aquesta ocasió més tensa, ja que la carretera era plena de controls policials.

El dissabte a les vuit del vespre convidava a casa l’encarregat de portar-ho tot al col·legi
electoral. Després d’una forta abraçada i de jurar-nos que tot sortiria bé, va marxar.

La nit d’aquell dissabte no cal que us l’expliqui amb tant
detall, molts de vosaltres éreu al meu costat, em sentia
acompanyada, feliç de poder compartir aquells
moments amb vosaltres.

A les sis del matí i amb la tenda de campanya
recollida la cua de gent arribava al final del carrer.
Tots ens saludàvem i ens desitjàvem un gran i
preciós dia.

A mesura que passava el diumenge començaven a
arribar imatges d’altres indrets de Catalunya.

Cada vegada que hi penso el meu coratge augmenta, i la meva fam de llibertat creix. Lluny de
marxar a casa, el pati de l’escola cada vegada estava més ple. Tot un poble unit, coordinat i
ferm. Sobretot ferm.

De sobte vam rebre l’avís que la policia nacional es dirigia a Arbúcies, i com si es tractés d’una
paret de formigó vàrem blindar l’escola amb els nostres propis cossos. Els bombers d’Arbúcies
davant i el poble al darrere.

Es respirava por i les cames ens tremolaven a més d’un, però ningú es va moure. Sabíem el
que ens podia passar però el poble català ja les té aquestes coses, som defensors de la terra i
tossuts de mena.

Finalment, el dia va transcorre sense més incidents i podem dir ben alt que el dia 1 d’octubre
el poble va votar, vam fer un gran pas per tenir més a prop la tan desitjada república Catalana.

Les càrregues policials eren terribles, vulneraven tots els drets dels ciutadans. Companys de
partit ferits, persones d’avançada edat maltractades, joves pacífics sagnant.


