
Actes de Vigília i de l’Onze de Setembre 
a Cardona i al Fossar de les Moreres de Barcelona

En honor dEls dEfEnsors 
dE lEs llibErtats i ConstituCions 

dE Catalunya

10 i 11 de setembre de 2022

CARDONA I BARCELONA



DIVENDRES, 9 DE SETEMBRE DE 2022

A les 19:00 h

A la seu del Memorial 1714
Presentació del llibre 

“Des de dins de mi” 

autobiografia de Lluís Maria Xirinacs 1932-1955. 
A càrrec de Manuel Garcia, president de la Fundació Randa-Lluís Maria 
Xirinacs i Jordi Lara, escriptor. 

C A R D O N A 

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022 

A les 13:00 h

A l’Ajuntament:
L’Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch, alcalde de Cardona, en presència del 
consistori, farà entrega de La Flama de la Resistència Catalana de Cardo-
na al Sr. Salvador Bonada –de la Junta del Memorial 1714– que la durà 
amb la comitiva de socis del Memorial i una representació de la Coronela 
de Barcelona al Fossar de les Moreres de Barcelona.

A la plaça:
- El Memorial 1714 fa ofrena d’una corona de llorer en el monument als 
Màrtirs de 1714 i el Sr. Salvador Bonada dirà unes paraules als assistents. 
- Parlament de l’Il·lustríssim Sr. Ferran Estruch. 

Al Castell:
- Acte de reconeixement als defensors de Cardona al Baluard de Sant Llo-
renç. Lectura d’un fragment del discurs “Als Cardonins” de l’any 1914, 



del Dr. Leonci Solé i March, a càrrec de Clara Sunyer Capdevila, alumna 
de l’Institut Sant Ramon de Cardona. 

Acaba l’acte amb la interpretació d’Els Segadors per part de la Banda 
Municipal de Cardona.

B A R C E L O N A

Plaça del Fossar de les Moreres

DISSABTE, 10 DE SETEMBRE DE 2022 

16:00 h Obertura dels nostres espais.

Punt d’informació del Memorial 1714 al Fossar de les Moreres. Espai 
abocat a la plaça que té la funció de recollir la Resolució 80/11 del Parla-
ment de Catalunya aprovada el 22 de maig de 1986 que demana que al 
Fossar de les Moreres de Barcelona hi hagi una explicació dels fets que hi 
succeïren en aquell període històric de la Guerra de Successió.

Espai Museu del Memorial 1714 on tindrem l’exposició El Regne de Ca-
talunya fins a 1714...; així com diferents elements museístics entre d’altres 
els ideogrames fets pel nostre soci i membre de la Junta Jaume Serra.

Aquests espais restaran oberts fins a mitjanit. 
Mitjançant l’adquisició dels nostres punts de llibre, les nostres revistes-catà-
legs, samarretes del Memorial, llibres o bé fent-vos socis, podeu mostrar la 
vostra solidaritat amb la nostra entitat. 

20:30 h El Consell per la República farà una ofrena als màrtirs de 1714.

20:45 h Arribada de la Marxa de Torxes de l’ANC de Sant Martí de 
Provençals amb la participació de les territorials de la Sagrada Família, 
Barceloneta, Fort Pienc, Barcelona Nord... i que haurà sortit de la Plaça 
Valentí Almirall a les 19:30h.



L’Associació Vibrant coordina i organitza els grups uniformats de recrea-
ció històrica dins la Marxa de Torxes en el que participen entitats de 
d’altres nacions europees. 

21:00 h INICI DE LA VETLLA de l’onze de setembre de 2022. 

Presenta l’acte i introdueix els participants en Joan Llacuna Creixell.

Ens acompanyarà durant tot l’acte de la vetlla una formació de la Coro-
nela de Barcelona.

Acte de la recepció al Fossar de les Moreres de la Flama recollida a Car-
dona amb la qual s’encendrà el gresol que cremarà fins l’endemà a la seu 
del Memorial 1714.

Lectura del Manifest del Memorial 1714 a càrrec del seu president Jordi 
Miravet Sanç. 

En ordre de batalla... 
Parlament d’en Carles Castellanos i Llorens, que políticament des de prin-
cipi dels anys seixanta i de manera ininterrompuda fins avui, ha estat for-
tament compromès en la lluita per la independència dels Països Catalans.
És Enginyer industrial i doctor en traducció. Ha estat director del De-
partament de Traducció de la UAB i de l’observatori català de la llengua 
amaziga.

22:00 h Cloenda de l’acte amb El Cant dels Segadors.

22:00 h a 24:00 h Parlaments dels partits polítics Junts per Catalunya i 
Esquerra Republicana de Catalunya al Fossar de les Moreres.



Plaça del Fossar de les Moreres 2-4 baixos, 08003 Barcelona
@Memorial1714 - facebook.com/memorial1714 
www.memorial1714.cat

DIUMENGE, 11 DE SETEMBRE DE 2022 

9:00 h Obertura del Punt d’Informació del Fossar de les Moreres i de l’Espai 
Museu del Memorial 1714 que restaran oberts fins a les 14:00 h. Tancarem 
per assitir a la tarda a la manifestació per la independència de Catalunya 
convocada per l’ANC.

Parada de la Fundació Randa-Lluís Maria Xirinacs al Fossar de les Moreres 
a tocar de la porta del Memorial 1714. Hi trobareu llibres i informació.

10:00 h Basílica de Santa Maria del Mar. Missa en record dels màrtirs 
1714, promoguda per la lliga Espiritual de la Mare de déu de Montserrat.
Presidirà la celebració l’abat emèrit de Montserrat, pare Josep Maria Soler.

12:00 h Homenatge a Lluís Maria Xirinacs al Passeig del Born. Organitza 
i convoca: Comissió Independentista Fossar de les Moreres.

12:30 h A la placa de l’Andreu Alfaro RV/PVE (República Valenciana/
Partit Valencianista Europeu) faran un homenatge als Maulets valencians 
honorats i recordats al Fossar de les Moreres de Barcelona.



MANIFEST DE L’ANY 2022

És quan et mous que notes les cadenes. Rosa de Luxemburg 

Ser capaços de veure la lluna i no focalitzar la mirada en el dit és una 
dita i popular i sàvia que sempre hauríem de tenir present a l’hora d’en-
frontar-nos a la difícil tasca de comprendre la realitat canviant. 

Per comprendre la realitat t’hi has d’enfrontar, has d’actuar... és quan 
actues que prens consciència de la teva realitat, dels teus límits, de la teva 
força... i és el principi bàsic per estructurar la societat des de baix, i ho 
és també de la democràcia i de governar per atendre les necessitats de la 
majoria per ella expressada no per a una minoria. 

De les memòries del líder de la CNT Joan Garcia Oliver Nosaltres els 
sense nom obra autobiogràfica en l’edició que n’ha fet el Doctor Xavier 
Díez descobrim que ell un home d’acció que té una vida de lluita que 
es defensa i defensa la CNT a punta de pistola pels carrers de Barcelona 
enfront dels membres del sindicat lliure que viu la caiguda de companys 
per la llei de fugues la repressió de la Dictadura de Primo de Rivera, a la 
Catalunya revolucionària i la dels canvis socials i polítics durant la Guerra 
d’Espanya... i ell sorprenentment commina (ordena) als seus companys 
revolucionaris que es moguin que en cap cas fessin barricades, perquè diu 
que fer barricades és morir del cert. 

Crida l’atenció perquè l’himne de la CNT és conegut per les darreres 
paraules i que li donen el títol a l’himne ...a les barricades a les barricades 
pel triomf de la confederació! i que segur que l’havia cantat més d’un cop. 
Actuar però li fa veure la falsedat d’una idea que li arriba i canvia la 
forma de lluita per sobreviure. 

 *** 
 Espanya ha solucionat de moment l’embat català a base de repressió, 

engany i coacció, I, ho fa únicament per a guanyar temps perquè saben 
millor que nosaltres que mes d’hora que tard serem un estat independent 



i que després seguiran el País Valencià i les Illes Balears que ni això podran 
evitar! Doncs l’Estat espanyol que hem conegut fins ara; és al caire de la 
seva desaparició, està exhaurit, no té cap resposta positiva per al repte que 
li planteja la nació catalana que no sigui l’engany, la repressió i l’espoli. 

Guanyarem la independència perquè ens hem mogut i quan hem to-
pat amb les cadenes, ens hem tornat a moure un cop i un altre i en quant 
menys s’ho esperin les romprem. Ja poden anar fent enquestes i anàlisis 
d’un vot amunt un vot avall, guanyarem per desbordament que ens hi 
durà la confiança en la nostra força de mobilització, l’alegria i la il·lusió 
que genera la nostra victòria. 

 ***
Passem un moment de desorientació, perquè focalitzem la mirada en 

el dit i no en la lluna. Ens passa talment com aquella persona que la 
trobem de nit a cent metres de la porta de casa donant voltes al fanal de 
llum que hi ha a la plaça cap cop i capficat. Bona nit veí, que fas aquí tan 
atrafegat? i ell respon, passa que volia posar la clau a la porta de l’escala de 
casa i m’ha caigut a terra i no hi ha manera de trobar-la. I com és que la 
voleu trobar aquí i no a la porta de casa preguntem estranyats? I l’home 
que ens respon, molt fàcil! perquè aquí hi ha llum i a la porta de casa no! 
i en el mateix moment que ens donava la resposta s’adonà de la situació i 
vam riure i riure tornant cap a casa, mentre ens explicava que havia tingut 
un dia de feina sense parar ni un moment i nosaltres li vàrem confessar 
que també una nit en tornar a casa en lloc de posar la clau al pany hi vam 
intentar posar una moneda i vam tornar a riure!

Aquesta reflexió la podeu fer al vostre veí que està cercant, atabalat 
ell, a la taula de diàleg en el tren Barcelona–Madrid –Barcelona, la 
independència de Catalunya.

Potser la porta del laberint la trobarem en el document de l’any 1945 
Apel·lació a les Nacions Unides en el nom de Catalunya que entre altres 
coses ens diu: 



El conflicte entre Catalunya i Espanya com qualsevol altre problema entre 
una nació oprimida i el seu opressor, sempre ha estat un problema de natura 
internacional. El de Catalunya no és un problema espanyol, sinó un pro-
blema europeu. A la taula de pau de Versalles, els problemes de les altres 
nacionalitats europees foren resoltes en aquests termes. 

Classificar la qüestió catalana entre els problemes interns de l’Estat Espa-
nyol és nomenar l’opressor de Catalunya únic jutge i jurat en una causa en 
què el jutge és part. Ni Catalunya ni cap altra nació oprimida no pot esperar 
justícia del seu opressor.

I si a l’ascensor camí de casa el vostre veí us diu que sí, que sense la 
internacionalització no es pot anar enlloc però encara té dubtes, que Es-
panya ha canviat i li dieu que el mateix document conclou el tema com 
segueix: 

...els punts bàsics de les aspiracions catalanes no canvien amb l’existència 
Espanya d’un règim més o menys liberal, ni tampoc amb un grau major o me-
nor de persecució o d’opressió ... Catalunya ha estat una nacionalitat oprimi-
da sota la Monarquia, sota la República Espanyola i sota Franco ... Franco és 
el present tirà de Catalunya ... L’eliminació de Franco deslliurarà Catalunya 
del nazifeixisme, però no la deslliurarà de l’opressió espanyola. 

En acomiadar-nos a la porta de casa el nostre interlocutor ens mira 
sorneguer, espera un instant i quan ens veu expectant ens diu rient... Així 
doncs, el problema és Espanya i no Catalunya!... hem rigut novament al 
descobrir que a l’ascensor del diàleg hem vist la lluna, sense ser-hi, el 
que permet trobar la unitat i l’estratègia necessària per arribar a la inde-
pendència i la pau a l’escala prou important també. 

Ens hem emplaçat per l’endemà a la plaça per comentar els termes 
de la nova estratègia conjunta que li hem posat títol: Escolta Europa, 
Espanya és el problema i la independència de Catalunya la solució. 

Cardona i Barcelona 11 de setembre de 2022


