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A Catalunya ha anat arrelant una consciència
col·lectiva a favor de la pau i en contra de
la guerra. Aquest sentiment no sols respon
al principi bàsic de NO MATARÀS!, una regla
ètica que pocs còdigs morals i penals posen
en qüestió. També és fruit d’unes aspiracions
latents de solidaritat i de justícia que totes
les persones de bé comparteixen. A més, al
nostre país, s’hi afegeixen les experiències
del nostre passat recent, com és el record
de la guerra civil espanyola, amb tota la
seva seqüela d’horrors, així com els crims i
la repressió exercida durant quaranta anys
per la dictadura militar del general Franco.
Cal situar en aquest context la gran
manifestació ciutadana del passat 15 de
febrer i la posterior del 15 de març, on
milions de persones sortiren al carrer cridant
NO A LA GUERRA! Però encara no hem

aconseguit fer callar la veu dels senyors de
la guerra. Per això convoquem aquest acte
públic d’afirmació democràtica, seguint una
tradició d’actes cívics similars realitzats en
la història recent de Catalunya. Ho volem
fer en un espai emblemàtic com el Palau de
la Música Catalana. I pretenem reunir a un
ampli ventall d’institucions i persones
representatives de la societat civil catalana.
Volem fer sentir en aquest acte la nostra
veu i el nostre rebuig de la insensata política
bel·licista del govern de José Maria Aznar.
Volem exigir que s’escolti l’opinió pública i
als ciutadans contraris a la guerra. I volem
denunciar que en nom nostre es faci costat
a la política unilateral dels Estats Units i a
la degradació irresponsable de les precàries
estructures de l’ordre internacional.
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