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     Aquest any commemorem els 300 anys del setge de 1711. L’Estat 

espanyol continua assetjant-nos. El Partido Popular i el Partido Socialista 

Obrero Español, per damunt de tot Español, diguin el que diguin... Ens han 

demostrat que són capaços de modificar la seva constitució quan els 

convé, amb celeritat. Ja fa trenta anys que se’n foten de nosaltres davant 

dels nostres nassos, i la nostra societat continua claudicant, a Catalunya, 

com sempre, cornuts i a pagar el beure.  

     El govern de l’Estat espanyol és culpable! El govern de l’Estat espanyol 

és culpable d’haver-nos dut a una crisi econòmica de la qual no podrem 

sortir. El sistema capitalista s’enfonsa i després no vindrà cap món millor, 

nosaltres ens enfonsarem amb el sistema si ens continuen obligant, també 

des de casa, a formar part de l’Estat espanyol. El govern de l’Estat espanyol 

és culpable de la crisi de valors que viu la nostra societat. El govern de 

l’Estat espanyol és culpable d’haver desplegat tota la seva força 

destructora damunt de nosaltres, la societat catalana. El govern de l’Estat 

espanyol és culpable de gosar intentar destruir la nostra llengua, però això 

mai, mai, mai ho aconseguiran! Fins i tot el govern col·laboracionista de 

la Generalitat ha posat el crit al cel per defensar la llengua a les escoles. 

     Però hem de ser molt prudents, perquè si des de l’Estat espanyol 

ataquen les nostres llibertats nacionals, des d’aquí, des de dins de casa hi 

ha un govern que gosa atrevir-se a retallar els nostres drets socials. Hem 

de lluitar, també, amb totes les nostres forces per evitar les retallades 

socials, com la retallada al sistema públic de sanitat. 

     Ara, més que mai, des de Cardona, hem de fer nostre el nostre lema: 

Viurem lliures o morirem!  

     No som aquí, en aquest aplec, per celebrar res. Som aquí per lluitar per 

les nostres llibertats. Som aquí per exigir la llibertat, la democràcia i la 

justícia social al nostre país, una Catalunya lliure, de persones 

lliures! 

     Malauradament, enguany hem perdut dos defensors de la llibertat, en 

Víctor Torres i l’Heribert Barrera, que mereixen, des d’aquí, un sentit 

aplaudiment! 

 

Visca la terra, mori el mal govern! 

Visca Catalunya lliure! 

Visca els Països Catalans lliures! 

      


