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Avui, 18 de setembre de 2012, ens hem reunit per commemorar la capitulació de 

Cardona el 18 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió. Per 15è any 

consecutiu i tal com varen iniciar Maulets de Cardona, volem recordar i homenatjar a 

les lluitadores i lluitadors de la vila i d’arreu del país que sota el lema “Viurem lliures o 

morirem” varen defensar fins al darrer dia el nostre poble, la nostra identitat, la nostra 

llibertat i els nostres drets. Cardona va ser l’últim poble en capitular de tot el Principat, 

condició establerta en la capitulació de Barcelona el dia 11 de setembre de 1714 a 

mans de les tropes borbòniques franceses i castellanes. Cardona mai va ser vençuda 

per les armes. 

 

298 anys d’ocupació i  de repressió per part de l’estat espanyol i francès. Aquests 

últims temps hem patit agressions i opressions com la prohibició de l’emissió de TV3 al 

sud dels Països Catalans, l’ofensiva contra el català a Ses Illes, la imposició del 

bilingüisme en l’educació, continua el dèficit fiscal, se’ns imposa una reforma laboral 

que retalla drets laborals i socials... 

 

298 anys de resistència dels Països Catalans . Sí, hem resistit, resistim i resistirem tot 

tipus d’opressions i ocupació. Creiem fermament que és l’hora de tirar pel dret; “la 

independència no es demana, es pren” (va dir Josep Maria Xirinacs). 

 

Aquesta passada diada 1 milió i mig de persones van sortir als carrers del país 

reclamant no només el dret a decidir, sinó la independència dels Països Catalans. El 

lema de l’Esquerra Independentista era ben clar: NI PACTE FISCAL, NI PACTE 

SOCIAL. INDEPENDÈNCIA, SOCIALISME, FEMINISME, PAÏSOS CATALANS. Com 

deia l’Ovidi Montllor “ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer, Vostra raó es 

va desfent, la nostra és força creixent”. 

 

30 anys de renúncies, de fer la “puta i la ramoneta”, d’intentar “un encaix” amb l’Estat 

Espanyol, de no reclamar el concert econòmic com el poble basc, de signar estatuts 

mediocres...aquesta ha estat la política de CiU. Que ningú s’oblidi del passat! I que 

ningú s’oblidi del present: un present en què CiU i PP estan governant duent a terme 

privatitzacions, retallades del finançament de la sanitat, l’educació, la cultura, en tot 

l’àmbit social, pujada d’impostos indirectes, reduccions de prestacions socials, 

polítiques contra les persones immigrants... En nom de la famosa “crisi” ens estan 

imposant polítiques de dretes que beneficien sempre a la classe alta i van en detriment 



de les classes populars del país. Unes polítiques que són pedaços per “tapar” les 

causes estructurals de la crisi: la causa és el capitalisme. El capitalisme és el sistema 

econòmic que genera desigualtats socials, on no es respecten els drets fonamentals, 

que permet la destrucció del territori i l’especulació...etc, etc. I ens diuen que no hi ha 

diners. No és cert que no hi ha diners: milers de milions han estat donats a la banca 

per a “salvar-la”. Mentrestant milers de famílies dels Països Catalans estan sent 

desnonades de casa seva, moltes persones viuen al carrer o en unes condiciones 

denigrants, altres no tenen un plat a taula, altres no arriben a final de mes, persones 

amb malalties cròniques no poden pagar-se la medicació... Aquests són els Països 

Catalans que volem?! Rotundament NO! Sabem que al Principat ja som una majoria 

d’independentistes i que en un referèndum per a la independència es guanyaria. Però 

quin país independent volem?! Volem un país sense uns veritables drets socials, 

laborals i nacionals?! Altre cop rotundament NO! Volem uns Països Catalans, SÍ, però 

uns Països Catalans socialistes, ecològics i antipatriarcals. 

 

No és un camí fàcil, però no impossible! Per aconseguir la independència dels Països 

Catalans hem de lluitar fins al darrere dia tal com varen fer les cardonines i cardonins 

juntament amb altres persones d’inicis del s. XVIII per tal de preservar la seva llibertat i 

els seus drets. “Viurem lliures o morirem” era el seu lema i més que mai ha de ser 

també el nostre per sortir guanyadores d’aquesta darrera batalla que ens espera.  

 

Des de l’Associació Cultural 18 de Setembre hem treballat, treballem i treballarem 

perquè les cardonines i cardonins i totes les catalanes i catalans puguem recuperar la 

memòria dels fets del 18 de setembre de 1714. Cal que lluitem més que mai per la 

nostra cultura, la nostra llengua, la memòria històrica i pels nostres drets nacionals. 

“Tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer”!!!!! 

 

Visca els Països Catalans ! Visca La Terra, Lliure!!!!!! 

 

 


