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PEL NOSTRE FUTUR: INDEPENDÈNCIA!
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Assemblea territorial de l’ ANC

Canvi de paradigma
Els catalans ja hem començat a canviar de 
xip: ja no ens mobilitzem només quan 
ens posen pals a les rodes, quan ens 
trepitgen l’ull de poll. Hem canviat de 
paradigma i, gràcies a la feina de l’As-
semblea Nacional Catalana, disposem 
d’un full de ruta que anem seguint pas 
a pas. Tant se val el que facin els espa-
nyols, perquè allò realment important és 
el que fem i volem fer nosaltres, ara que 
hem pres massivament consciència 
que serem allò que vulguem ser. Això, 
ho sabem nosaltres i també ho saben 
els espanyols. El catalanisme i l’auto-
nomisme s’han acabat. L’encaix amb 
Espanya, els intents de canviar-la, 
com han fet tants i tants polítics cata-
lans en altres temps i alguns encara 
en els actuals, ja han quedat enrere. 
Ha arribat l’hora d’actuar amb ferme-
sa i responsabilitat, com ho fa l’As-
semblea Nacional Catalana.

A missa i repicant
El clam de la societat és cada vegada 
més madur, més sòlid i, dia rere dia, 
més majoritari: independència. El que 
no pot fer el nostre govern és, d’una 
banda, lliurar el país, rendir-se (mitjan-
çant el rescat que han sol·licitat amb els 

nostres propis diners!), i al mateix temps 
manifestar-se per la independència. El 
Govern no s’ha de manifestar per la in-
dependència: l’ha d’exercir, és la seva 
obligació. Les circumstàncies han fet 
que el mateix dia el president hagués de 
prendre una decisió sobre dues coses 
importants que inicien camins oposats. 
I el president ha escollit cedir el país a 
Espanya. Companys de CDC, comp-
tem amb tothom per fer el camí cap a 
l’estat propi, però tingueu en compte 
que no es pot estar a missa i repi-
cant. Ha arribat l’hora de triar.

Independència
I l’Onze, ja tothom ho té clar, ens mani-
festarem per la independència de Cata-
lunya, perquè Catalunya sigui el proper 
estat a Europa. I hi serem molts, al car-
rer. Ah! I que ningú no cregui que des-
prés se’ns podrà fer servir de força de 
xoc per anar a Madrid a negociar nose-
què. No, senyors del Govern, els temps 
de quan érem infants ja han passat, els 
contes de fades ja no se’ls creu ningú, 
ens hem fet grans i volem fer un país 
a l’alçada del poble madur que ja som. 
Per tant, el que ara volem i necessitem 
és un govern que sàpiga estar al nivell 
del país.

Vivim un moment crucial, històric. 
Per això us demanem que, per tots els 
avantpassats que han lluitat per aquest 
país i per les generacions futures, L’ON-
ZE DE SETEMBRE SORTIM TOTS AL 
CARRER PER LA INDEPENDÈNCIA.

Sants-Montjuïc per la independència
Territorial de l’Assemblea Nacional 
Catalana

L’Onze de Setembre... independència!

vine a desfer
   el camí d’espanya

torxesde
marxa

inici: 22.00 h Cotxeres de Sants
final: 24.00 h Plça. del Setge de 1714

10 de setembre
2012

CATALUNYA, NOU ESTAT D’EUROPA

MANIFESTACIÓ
UNITÀRIA A BARCELONA

www.assemblea.cat

No hi faltis!

11 DE SETEMBRE DE 2012
Gran Via/Passeig de Gràcia a les 18h.
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Desfer el camí d’Espanya
Per l’antic municipi de Sants hi passava el que s’anomenava “camí ral d’Es-
panya”. D’una Espanya que ja consideraven llunyana els barcelonins de fa se-
gles. Sortia de la Barcelona emmurallada pel portal de Sant Antoni i travessava 
camps fins a arribar a la Creu Coberta (prop d’on ara hi ha la plaça rebatejada 
com de la Independència, just a l’actual avinguda Mistral) i per la riera de Ma-
gòria o dels Sants, entrava a Sants. 

Del traçat del camí pel nostre antic poble en resten nombrosos vestigis, com 
el carrer del Sant Crist, el carrer d’en Blanco i el carreró de les Ànimes, aquest, 
més enllà de l’actual Cinturó de Ronda o Ronda del Mig. Després, travessava 
la vall del Llobregat, el Penedès, etc. i s’endinsava cap a l’interior de la penín-
sula. 

La Marxa de Torxes desfà el camí d’Espanya en un gest simbòlic, perquè ja 
és hora de deixar enrere tres segles de patiments i tot el que ha representat 
Espanya/Castella per al nostre país i el nostre poble. Els camins de Barcelo-
na han de tornar a ser els que portin als països veïns, països amics, però no 
opressors nostres.

Més informació: http://marxadetorxes.wordpress.com/

I Marxa de Torxes per la Independència  
de Sants al Poble-sec
La nit del 10 de setembre, una marxa de torxes recorrerà el districte de Sants-Montjuïc, tot desfent simbòlicament 
el vell camí ral que encara travessa els nostres barris i que els nostres avantpassats santsencs coneixien 
com “camí d’Espanya”. La marxa finalitzarà a la plaça del Setge de 1714, al Poble-sec, on es llegirà un escrit 
recordant la data i es retrà homenatge als màrtirs.

ENTITATS ADHERIDES
• Associació de Recreació Històrica

La Coronela de Barcelona.
• Candidatura d’Unitat Popular de

Sants-Montjuïc.
• Casal Independentista

Jaume Compte.
• Centre Social de Sants.
• Coordinadora d’Associacions

per la Llengua Catalana.
• Coordinadora d’Entitats

del Poble Sec.
• Esquerra Republicana de Catalunya 

Sants-Montjuïc.
• Poble Sec per la Independència.
• Reagrupament Sants-Montjuïc.
• Sants 3 Ràdio.
• Sants-Montjuïc per la Independència. 
• Secretariat d’Entitats de Sants, 

Hostafrancs i La Bordeta
• Solidaritat Catalana per la

Independència Sants-Montjuïc i 
L’Hospitalet.
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DIVISA
A l’atzar agraeixo tres dons: 
haver nascut dona,
de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel. 

(Del llibre Cau de llunes,
Premi Carles Riba 1976)
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Poeta, novel·lista, traductora i assagista.

El 1973 funda “Llibres del Mall” juntament amb altres 
joves poetes (Ramon Pinyol —amb qui va estar ca-

sada durant 4 anys—, Xavier Bru de Sala i Gemma d’Ar-
mengol).

El 1976 guanya el premi Carles Riba de poesia amb 
Cau de llunes (1977) i es perfila com una de les veus més 
innovadores de la generació del setanta, dins la línia de 
Brossa i el Foix més surrealista. Al mateix temps, la seva 
lluita política en les darreries del franquisme es concreta 
en la militància en el PSAN i en la participació en l’Assem-
blea de Catalunya.

La seves activitats de conferenciant i assagista sobre el 
feminisme i la literatura, la convertiran en una de les teòri-
ques més sòlides. El 1979 crea la secció de feminisme de 
la Universitat Catalana d’Estiu de Prada, que coordina 
fins al 1985, i col·labora en múltiples projectes, exposici-
ons i revistes de signe independentista, feminista i lèsbic. 

El 1979 publica Bruixa de dol, el segon poemari, que 
la converteix en una poeta d’èxit. El 1980 col·labora en 
la fundació de Nacionalistes d’Esquerra, però paulatina-
ment es decanta per una militància netament cultural, i 
per la tasca de recuperació lingüística. El mateix any neix 
la seva filla Heura, i afronta la maternitat en solitari. Esde-
vé una experiència crucial que elabora poèticament a Sal 

oberta (1982) i a la segona part de La germana, l’estran-
gera (1985). Aquest darrer llibre recupera un breu recull 
anterior format per quinze sextines, Terra de mai (1982), 
i tracta obertament l’amor entre dones, tema inèdit fins lla-
vors en la poesia catalana. 

També col·labora amb el grup “Filosofia i gènere” de la 
Universitat de Barcelona, coordinat per Fina Birulés, pen-
sadora i professora universitària de filosofia que va ser la 
seva companya fins a la seva mort.

Amb La passió segons Renée Vivien (1994), novel-
la entorn de la poeta lèsbica Pauline M. Tarn, es revela 
com una gran novel·lista, tant per la creació de la prosa i 
l’estructura audaç com per la formulació d’un univers que 
cal situar en la línia de Virginia Woolf. Aquesta novel·la li 
va portar una pluja de premis, el primer dels quals fou el 
Premi Carlemany 1994; van seguir-lo el Premi de la Críti-
ca 1995, el de la Crítica Serra d’Or 1995, el Joan Crexells 
1995, el Prudenci Bertrana 1995 i el de la Institució de les 
Lletres Catalanes 1996. Tots aquests reconeixements van 
representar la seva consolidació també com a narradora, 
tot i la seva classificació inevitable com una de les poetes 
més importants de la literatura catalana dels últims temps.

Per aprofundir en la vida i l’obra de Maria Mercè Marçal us 
recomanem que entreu en aquest web http://www.fmmm.cat/
entrada2.html 

BIOGRAFIA 
Maria Mercè Marçal (Ivars d’Urgell, 1952 - Barcelona, 1998)

VUIT DE MARÇ
Amb totes dues mans
alçades a la lluna,
obrim una finestra
en aquest cel tancat.

Hereves de les dones
que cremaren ahir
farem una foguera
amb l’estrall i la por.
Hi acudiran les bruixes
de totes les edats.
Deixaran les escombres
per pastura del foc,
cossis i draps de cuina
el sabó i el blauet,
els pots i les cassoles
el fregall i els bolquers.

Deixarem les escombres
per pastura del foc,
els pots i les cassoles,
el blauet i el sabó

I la cendra que resti
no la canviarem
ni per l’or ni pel ferro
per ceptres ni punyals.
Sorgida de la flama
sols tindrem ja la vida
per arma i per escut
a totes dues mans.

El fum dibuixarà
l’inici de la història
com una heura de joia
entorn del nostre cos
i plourà i farà sol
i dansarem a l’aire
de les noves cançons
que la terra rebrà.
Vindicarem la nit
i la paraula DONA.
Llavors creixerà l’arbre
de l’alliberament.
(Del llibre Bruixa de dol, 1979)
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UN ESTIU EN MARXA PER LA INDEPENDÈNCIA

Consulteu tots els actes a
www.smxi.cat


