Benvinguda
Un any més, ens retrobem en aquesta Plaça del poble per tal de
rendir homenatge a la figura d’en Rafael Casanovas. Aquest acte
vol commemorar la caiguda, fa més de tres-cents anys, de la
ciutat de Barcelona en mans de les tropes borbòniques
espanyoles i per tant la pèrdua de la nostra sobirania com a
catalanes i catalans, també esdevé un acte de reconeixement
més ampli en el temps i en les homenatjades.
Perquè avui, amb l’ofrena floral d’ entitats, persones i grups
polítics, estem també fent extensiu el nostre reconeixement a un
munt de generacions de catalans i catalanes que ens han
permès, amb el seu sacrifici i lluita, arribar avui aquí. Milions de
catalans i catalanes que al llarg d’aquests tres segles, amb petits i
grans gestos, amb accions més o menys èpiques, amb capacitats
i entregues de diferent tipus, han mantingut una flama que és
manté encesa a partir de l’inesgotable voluntat de mantenir-nos
vius com a nació i a la irrenunciable dignitat d’un poble sempre
alçat en peu de llibertat.
Cada ONZE DE SETEMBRE, quan recordem aquells carrers de
Barcelona assetjats, bombardejats, defensats heroicament per
les seves ciutadanes i ciutadans a l’any 1714, de forma implícita
també estem reconeixent en el nostre imaginari col·lectiu, en la
nostra memòria històrica a un munt d’avantpassats que van
saber superar aquella derrota. Que van saber alçar-se de nou. De
cognoms coneguts i reconeguts com Aribau, Rubió i Ors, Almirall,
Macià o Companys. Però també dones i homes anònims que han
aportat el seu granet de sorra en l’enorme empresa que
comporta mantenir-nos vius com a poble.

El d’avui és doncs un homenatge a totes elles i ells. Catalans i
catalanes que amb el seu esforç diari, quotidià i humil ens han
permès mantenir-nos presents i nacionalment conscients dels
nostres drets i amb l’ anhel de llibertat col·lectiva intacte. Dones i
homes que van fer possible que celebréssim l’1 d’octubre, que
ens enfrontéssim pacíficament però decididament, als hereus
monàrquics, polítics i ideològics dels que ens bombardejaven
avui fa tres segles.
Fem honor, com no podia ser d’altra forma, amb el cap alt i
mirant al ulls dels que els volen a la presó o exiliats, a totes i tots
els nostres compatriotes empresonats o allunyats de casa pel
simple fet de donar la veu al poble, de voler escoltar a la seva
gent. Elles i ells són l’esglaó present de la nostra causa.
En Jordi Cuixart, home de bé i de pau, anunciava fa unes
setmanes que HO TORNAREM A FER. Perquè la nostra és una
lluita que va de llibertat. Simplement i majestuosament a l’hora
de LLIBERTAT. I ho tornarem a provar perquè, a més a més, com
ens recorda cantant aquell xicotet de Xativa, la nostra nació
Ve d’un silenci que no és resignat
D’esforç i blasfèmia perquè tot va mal
De gent que va alçant-se des del fons dels segles
Ve d’una lluita que és SORDA I CONSTANT

VISCA CATALUNYA LLIURE.

