
 

Web “El míting de la Diada Nacional del 1976 a Manresa” 

http://www.memoria.cat/diada1976 

Intervenció de Josep Badia (1)  (Míting al pavelló del Congost de Manresa en 
motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 10-9-1976) 

 

Presentació i sentit de la Diada (00’00’’ - 04’13’’ ) 

Companys, l’Assemblea del Bages, òrgan unitari de l’oposició democràtica a la nostra 
comarca... 

[Aplaudiments, crits] 

... m’ha encarregat de fer la presentació d’aquest acte que celebrem avui, aquí, en 
record i en commemoració de l’11 de setembre.  

[Aplaudiments] 

Aquesta diada, que el poble ha convertit espontàniament i contundentment en la Diada 
Nacional de Catalunya! 

[Aplaudiments, crits] 

És evident, companys, que aquest no és solament un acte commemoratiu i de record 
dels herois [...] de les nostres llibertats, sinó que és a més, un acte polític en el sentit 
més ampli i el més noble d’aquest món. En el sentit de preocupació ciutadana, de 
responsabilitat col·lectiva del què us indico de paraula, i del què amb la vostra 
presència i amb el vostre entusiasme, afirmem junts el nostre compromís en la 
defensa de Catalunya. 

[Aplaudiments] 

En una situació política, social i econòmica, per a Catalunya i per a la resta de l’Estat 
espanyol, molt greu, conseqüència inevitable de 40 anys de dictadura, de corrupció, 
d’irresponsabilitat dels poders públics. 40 anys d’amagar i de posposar els vertaders 
problemes, de buscar solucions per als interessos d’uns quants i no pas per als 
interessos del poble, de pretendre enlluernar-nos amb un fals progrés, a costa 
d’endeutar el país fins a extrems gairebé insostenibles. D’alienar-nos amb [...] i amb 
complicitat decidida perquè no penséssim, perquè no hi veiéssim i, sobretot, per 
reprimir-nos durament perquè no parléssim, la veu del poble s’aixeca avui més forta 
que mai per dir d’una vegada: Prou! 

[Aplaudiments. Crits: “Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia”.] 

 

La lluita de l’Assemblea de Catalunya per la lliber tat (04’14’’ – 10’46’’) 

El poble s’aixeca per reclamar el que és nostre i no ens ha d’atorgar per gràcia ningú: 
la nostra llibertat. Fa anys que Catalunya ha creat un organisme de lluita i l’ha 
sostingut a costa de molts sacrificis: de multes, d’empresonaments, de tortures, 
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d’hores, de diners, d’innumerables renúncies personals. Un organisme que cada 
vegada es mostra més ampli, més unitari, més eficaç: l’Assemblea  de Catalunya.  

[Aplaudiments. Crits: “Visca l’Assemblea de Catalunya”] 

Aquest és, primordialment, l’instrument de la nostra lluita. Aquesta és la veu del poble 
sense mistificacions, on obrers, polítics, intel·lectuals, professionals, representants de 
totes les comarques de la nostra terra, formem un organisme unitari per despertar la 
consciència col·lectiva del nostre país i per reclamar i aconseguir fer una realitat viva 
els nostres quatre punts programàtics essencials.  

Primer: L’amnistia sense exclusions dels presos i exiliats polítics.  

[Aplaudiments] 

Segon: El ple exercici de les llibertats democràtiques fonamentals: llibertat de reunió, 
d’expressió, d’associació -inclòs la sindical-, de manifestació i el dret de vaga.  

[Aplaudiments] 

Tercer: El restabliment provisional... 

[Aplaudiments] 

... el restabliment provisional de les institucions i els principis configurats en l’Estatut de 
1932 com una expressió concreta d’aquestes llibertats de Catalunya, i com una via per 
arribar al ple exercici del nostre dret d’autodeterminació. 

[Aplaudiments] 

I quart: La coordinació de l’acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica.  

[Aplaudiments] 

És evident, amics, que Catalunya viu encara una situació d’esclavitud oficial en molts 
aspectes essencials, i jo diria vitals, per al seu desenvolupament i per a la seva 
personalitat com a poble, com a col·lectivitat humana. Una situació que no es resoldrà 
fins que s’acompleixin les condicions que any rere any, l’Assemblea de Catalunya ve 
reclamant per a tots els que vivim en aquesta terra (avui, com diu salvador Espriu: 
“Pobra, bruta i dissortada terra”), i que amb l’esforç de tots hem de fer rica i plena com 
proclama el nostre himne.  

[Aplaudiments. Crits: Visca Catalunya! Visca!] 

Per això lluitarem sense deixar-nos enganyar per leyes de régimenes especiales, per 
reformismes, per indults disfressats, per llibertats només per a uns quants polítics i 
partits domesticats, per toleràncies que s’acaben quan el poder reial vol, per un 
despotisme il·lustrat amb aparences de democràcia. El poble de Catalunya lluitarà fins 
que sigui una realitat la nostra plena sobirania.  
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[Aplaudiments. Crits: Llibertat, amnistia i Estatut d’Autonomia] 

 

Denúncia de la mort de Jesús María Zabala (10’47’’ - 12’49’’) 

Amics, aquesta setmana hi ha hagut un nou mort a causa d’una repressió. Josep 
[Jesús] Maria Zabala, de Fuenterrabía, ha sigut assassinat mentre es manifestava 
pacíficament. Us prego, per ell i per a tots els que han caigut en la lluita per la llibertat, 
que ens posem drets i guardem un minut de silenci amb tot el respecte que mereixen 
aquests herois.  

[Minut de silenci. Aplaudiments. Crits: “Vosaltres, feixistes, sou els terroristes”] 

 


