Intervenció de Josep Badia (2) (Míting al pavelló del Congost de Manresa en
motiu de la Diada Nacional de Catalunya, el dia 10-9-1976)

Resum de les intervencions (00’00’’ – 00’55’’)
Bé, després de les intervencions de tots els meus companys, és quasi un acte
protocol·lari tornar a intervenir jo per fer un resum breu de tot lo molt i de molt contingut
que ens han expressat en tots els aspectes que fan relació a totes les coses que
afecten al nostre poble, a tots els sectors del nostre poble, al sector obrer, al sector
pagès, al sector de l’ensenyament, a tots els sectors del nostre poble, la reconquesta
que estem empenyats a portar a terme de l’Estatut de 1932 i les llibertats que això
representa.
[Aplaudiments]

La reclamació de l’Estatut de 1932 (00’56’’ – 03’35’’)
Catalunya reclama l’Estatut del 32. Per què necessitem l’Estatut? Amb tot i les seves
limitacions, amb tot i la seva antiguitat històrica, l’Estatut representa per a Catalunya la
instauració de 3 òrgans essencials: el Govern de la Generalitat, el Parlament català i el
Tribunal de Cassació.
Representa, i així ho afirmem clarament, un pas provisional, però un pas necessari per
què puguem exercir el nostre dret a l’autodeterminació. És a dir, perquè puguem
manifestar com volem el nostre país i quines relacions subsidiàries, de germanor, de
solidaritat, quins lligams orgànics i polítics volem amb la resta de pobles i nacionalitats
de l’Estat espanyol. L’Estatut és necessari perquè puguem fer d’una vegada per
sempre d’Espanya el fruit d’un pacte, no el fruit de cap imposició.
[Aplaudiments]
Necessitem l’Estatut perquè sigui reconeguda la nostra personalitat nacional i perquè
sigui normal l’exercici entre nosaltres de les llibertats democràtiques. Perquè els
nostres ajuntaments els puguem escollir entre tots i es deguin al poble, no es deguin a
“instancias superiores”, que vol dir el poder central.
[Aplaudiments]
El necessitem per poder ordenar el nostre país, la nostra agricultura, la nostra
indústria, les nostres ciutats, i acabar amb l’especulació, la imprevisió i el caos, perquè
puguem refer la nostra naturalesa i puguem respectar-la evitant la degradació constant
que avui sofreix. Perquè puguem conèixer la nostra història i parlar la nostra llengua.
Perquè puguem tenir la nostra cultura i elevar-la a la categoria que mereix per a tots
els nostres fills. Perquè puguem organitzar la nostra sanitat, els nostres esports, les
nostres carreteres, etc., etc., i centenars d’etcèteres més.
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En una paraula: per fer que tots els fills de Catalunya, que tots els que viuen i treballen
junts, i amb el nostre esforç, construïm un país gran, civilitzat, culte, agradable i digne.
Per això és necessari l’esforç de tots.

El paper de les assemblees locals (03’36’’ – 04’23’’)
Primer, l’esforç unitari de recolzament a l’Assemblea de Catalunya, de recolzament a
l’Assemblea del Bages i la creació d’assemblees locals a tots els pobles del nostre
país.
[Aplaudiments]
Les assemblees locals seran el lloc on es trobin, on discuteixin, on projectin, on
treballin tots els ciutadans conscients i democràtics per assolir aquests objectius.
Pensem tots en la responsabilitat d’aquesta hora. Que mai més no ens puguin dir els
nostres fills: “Què vares fer tu per Catalunya en els moments difícils?”
[Aplaudiments]

Cloenda (04’24’’ - 04’58’’)
I com a punt final, perquè ens allargaríem massa, expressant això que surt de tots de
dintre, com a primer i immediat pas us convoquem a tots a engalanar els vostres
balcons amb la nostra senyera demà, 11 de setembre, a assistir tots els que pugueu al
míting de Sant Boi, i a recolzar la clausura de la Marxa de llibertats aquest diumenge a
Poblet.
Companys, visca Catalunya!
[Crits: Visca! Aplaudiments]
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