
Companys i companyes de lluita per la llibertat,

Els membres de Priorat per la Independència, l'organització de l'Assemblea Nacional Catalana al nostre

territori, estem orgullosos de compartir amb tots vosaltres aquest acte d'homenatge al guerriller 

Carrasclet. Ho estem perquè, des del primer moment, fa només tres anys, l'Assemblea ha plantejat que  

una actitud decidida, ferma i constant, una actitud resistent, com la del Carrasclet, ens permetrà 

aconseguir l'objectiu per al qual han treballat tantes generacions de catalans: viure lliures en un país 

lliure. Viure en un país que s'organitzi per servir inequívocament els interessos generals del poble; amb 

capacitat per decidir-ho, democràticament, tot, i on tothom pugui desenvolupar les seves activitats 

quotidianes de feina i de lleure, de lluita cívica i social, de relacions i de creixement personal sense 

haver de suportar la llosa d'un estat fatxenda que ens va en contra, que ens considera ciutadans de 

segona, que menysprea la llengua i la cultura.

Aquest objectiu ara el tenim més a prop que mai. I això no és així per una casualitat de la història. Això

és així perquè tots plegats hem fet les coses raonablement ben fetes i perquè molts patriotes han vetllat 

sense treva per mantenir la flama de la nostra singularitat,  han conservat el llevat que avui ha permès 

un creixement gairebé exponencial de la consciència de ser nació, de la voluntat de veure-la, finalment,

rica i plena.

Si el Carrasclet tenia un fusell i un grupet de gent afí, nosaltres som i serem centenars de milers,  més 

d'un milió de persones, que aquesta tarda ens manifestarem pacíficament, amb la força imbatible de ser 

una immensa majoria, disciplinada, madura i decidida per aconseguir forçar una votació, el 9 de 

novembre, que deixi clara davant del món la nostra voluntat d'esdevenir lliures. S'obriran llavors nous 

camins per arribar a la fita llargament somniada: una República Catalana que pugui acollir la nació 

completa.

 

Companyes i companys, ara és l'hora. Necessitem un esforç per mantenir la unitat en l'acció que tant ha

costat d'aconseguir. Sense renunciar a res. Aportant-hi cadascú la seva força i el seu coneixement. 

Obrint-nos a aquells sectors que encara dubten. Preparant la solidaritat necessària per superar els 

moments difícils que potser haurem d'afrontar. 

D'aquesta manera, no ho dubteu, el futur és nostre. Visca la terra!

Capçanes. Ofrena al monument al Carrasclet. 11 de setembre de 2014


