MANIFEST DE L’A.C. 18 DE SETEMBRE (18 DE SETEMBRE DE 2009)
18 de setembre de 1714: amb la capitulació de Cardona, el Principat de Catalunya cau en
mans de les tropes borbòniques espanyoles de Felip V. Començà aleshores la pèrdua de les
llibertats i drets que el poble català havia anat adquirint al llarg del temps.
18 de setembre de 2009: celebrem el XIIè Aplec de Cardona commemorant els fets ocorreguts
durant la Guerra de Successió, centrant-nos en el nostre poble, recordant la lluita que la gent
de la vila portà fins al final sota el lema “Viurem lliures o morirem”, defensant la nostra identitat
com a poble, la nostra llibertat i els nostres drets. Des de l’Associació Cultural 18 de Setembre
intentem mantenir viva la memòria històrica d’aquells fets, sia a través de la representació
històrica, de les titelles o de les xerrades... Però, a més a més, intentem continuar alimentant
l’esperit crític i combatiu que va caracteritzar als nostres avantpassats. No és una tasca fàcil
adonar-se i intentar fugir de l’adoctrinament continu del que som objecte des de que som
criatures, del discurs uniforme vomitat a través dels grans mitjans de comunicació, d’aquest fals
estat del benestar venut des del capitalisme, de l’exponencial augment del control social i de
les forces de seguretat, de l’espiral consumista en la que estem immersos... Des de
l’Associació treballem per aquests reptes a nivell de poble. Els qui van començar a fer l’Aplec,
l’assemblea de Maulets de Cardona, juntament amb les seves famílies i amistats, van iniciar
aquesta gran tasca. Ara som molts més els components de l’Associació, i alhora la xarxa social
s’ha començat a estendre fent que l’Aplec hagi passat a ser una realitat possible gràcies a la
col·laboració de molta gent i de diferents entitats cardonines, sense les quals la difusió i
l’aplicabilitat dels anteriors objectius no seria possible. Com a poble lluitador, hem de seguir per
aquest camí. Hem d’aconseguir que aquest esperit crític, pensatiu i combatiu s’estengui com
una taca d’oli per tota la gent de la vila. Un poble amb capacitat de pensar, raonar i actuar des
d’una base social consolidada. Fent xarxa entre nosaltres.
Quasi 300 anys després de la capitulació, sembla que els drets i les llibertats perdudes en
aquell moment haurien d’haver estat recuperades, però no ha estat així. Actualment, als Països
Catalans se’ns continuen vulnerant els drets col·lectius més elementals. Vivim sota el paraigua
d’una pseudodemocràcia, emparada per uns estats que sempre s’han caracteritzat per la
imposició, la corrupció, la manca de respecte, la repressió... Exemples significatius els trobem
en el cas de l’Estatut i el nou finançament. No volem un Estatut retallat ni un Model de
finançament autonomista i que segueix mantenint el dèficit fiscal del poble català respecte
l’Estat Espanyol, ni una llei Toubon que deixa la llengua en segon terme a la Catalunya nord.
No volem una via autonomista sinó que l’únic camí és la independència dels Països Catalans.
Una independència construïda des de la base social, ja que és el poder del poble unit qui en
molts casos fa saltar l’espurna dels canvis socials. Una bona mostra d’això la tenim a Arenys
de Munt amb el referèndum sobre la independència, que ha marcat l’agenda política del nostre
país aquests dies i de la que molts mitjans de comunicació d’arreu se n’han fet ressò, fent que
la independència i el dret a decidir sobre el nostre futur ja no siguin un tema tabú ni pels seus
detractors, sinó que sigui vista ja com una opció legítima.

És per tots aquests motius que avui ens hem reunit aquí a Cardona, en un Aplec que creix any
rere any i que ha de mantenir l’espurna d’ànsies de llibertat. Després de gairebé 300 anys
d’ocupació i repressió per part dels estats espanyol i francès vers el nostre poble, la flama de
Cardona segueix avui més viva i amb més força que mai per continuar cercant el camí de la
llibertat. Només ens resta dir que hem de seguir units i unides i que només hi ha un únic camí:
la independència dels Països Catalans.

Visca la Terra!

