
L’ ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 

és un moviment transversal de la societat civil que s’ inscriu en un conjunt d’ini-

ciatives encaminades a la creació d’ un Estat propi : Les consultes populars de 

2009-2010. La manifestació del 10 de juliol 2010, més d’ un milió ! Municipis 

per la independència, ja més de 200. I el 10 de març, la constitució de l’ ANC.  

 

Catalunya Nord per la Independència participa a l’ ANC: 

-perquè Catalunya Nord no pot ser absent d’ aquest procés de llibertat 

-perquè volem que Catalunya Nord aprofiti aquesta embranzida nacional donant 

a conèixer les seues pròpies necessitats 

-perquè tenim una responsabilitat particular en la popularització de la causa ca-

talana dins de l’ estat francès i de la Unió Europea 

-perquè volem que els Països Catalans coneguin i tinguin en compte l’existència 

d’ aquest tros de  país, bressol de Catalunya, annexionat per França. 



1. Assumiràs la veu d'un poble 
i serà la veu del teu poble 
i seràs, per a sempre, poble, 
i patiràs i esperaràs, 
i aniràs sempre entre la pols, 
et seguirà una polseguera. 
 
Vicent Andrés Estallés 

5.  Hem viscut per salvar-vos els mots 

Per redonar-vos el nom de cada cosa. 

Perquè seguíssiu el recte cami 

D’accés al ple domini de la terra 

Salvador Espriu 

4. Tant com me quedarà un alè de vida 

Tant com me quedarà una gota de sang 

Jo te cantaré dolça pàtria ferida 

Jo te cantaré malaguanyat país meu 

Joan Amade cantat per Jordi Barre 

2. La marinada…  

és una història que han negat 

I que s’aixeca de la mar, 

Es la memòria retrobada, 

La marinada… 

Joan Pau Giner 

6:   Posem-nos 

dempeus altra vegada i que se senti 

la veu de tots solemnement i clara. 

 

Cridem qui sem i que tothom ho escolti. 

I en acabat, que cadascu es vesteixi 

com bonament li plagui, i via fora! 

que tot està per fer i tot és possible. 

Miquel Marti i Pol 

7.. Llibertat, diu quan comença 

Catalunya, diu després, 

Llibertat i Catalunya… 

No cal que digui res més! 

Josep M. de Sagarra 

(música d’ Enric More-
9 . Jo sé d’ una frontera, senyalada 

damunt d’ un poble antic, per mans de reis, 

que en partí en dos reialmes la fillada 

subjecta a estranys senyors i estranyes lleis. 

Francesc Matheu 

8. No captem el dret de viure 

Dret que no es compra ni es ven. 

Poble que mereix ser lliure 

Si no l’ hi donen, s’ho pren. 

Jaume Collell 
 

12.Tinc al cor un poble 

Fet de llosa dura 

Jordi-Pere Cerdà 

 

11. Una esperança desfeta 

una recança infinita 

i una pàtria tan petita 

que la somio completa 
 
Pere Quart (1939) 

3. Foc nou, baixa del cel i torna a prendre 
Ja ha sonat l’ hora d’ esventar la cendra 
Oh pàtria de les tombes flamejants! 
Ventura Gassol 
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10. La llibertat  

no es negocia 

              Pau Casals 



17.. En aquest dia de festa, 

vos convidi per demà, 

amb la flor de la ginesta 

alçada al cap de la mà, 

a lluitar com ho demana 

en bons fills del Rosselló, 

per la llengua catalana 

que hem de defendre millor! 

Joan Amade 

18.  Som la cançó que mai s'acaba 

Som el combat contra l'oblit 

Som la paraula silenciada 

Som la revolta en un sol crit 

Som l'espurna que encén la flama 

Som la lluita que hem compartit 

Som la pedra en la barricada 

Som el poble per construir 

Obrint pas 

21. He après que els retrets  

i les escuses no serveixen per absolutament res, 

que quan perds és responsabilitat teva,  

que quan les coses no van és responsabilitat teva. 

 

No oblideu mai que si ens aixequem ben d'hora,  

però ben d'hora 

ben d'hora, ben d'hora 

i no hi ha retrets o excuses i ens posem a pencar, 

som un país imparable. 

Josep Guardiola 

19. Tot un poble d’una sola veu 

Cridarà ben fort : Ollada ! 

Aixecant ben alt la seva bandera 

Per la glòria catalana 

 

Jordi Barre 

13. Catalunya i València 

Mallorca i Rosselló 

les branques són d' un arbre 

que al món no té parió. 

Són d' una pàtria sola 

des de la creació 

la nostra parla és una 

i és un nostre braó 
Angel Guimerà 

 

14.  No era això, companys, no era això  
pel que varen morir tantes flors,  

pel que vàrem plorar tants anhels.  

Potser cal ser valents altre cop  

i dir no, amics meus, no és això.  

Lluís Llach 

15.Salvàrem els mots de la nostra llengua 

el meu poble i jo 

Salvador Espriu 

16.  T’ adones company 

Que fa ja molts anys 

Que ens amaguen la història 

I ens diuen que no en tenim… 

Que la nostra és la d’ ells… 

T’ adones company? 

Raimon 

20. Ens van tallar la paraula 
Ens van lligar les mans 
Ens van ensenyar una faula 
Per quan seriem més grans 
 
D’ una llengua de riquesa 
Tan plena de mots pregons 
Passat la dida francesa 
Ens queden quatre cançons 
 
Mes qui sap si demà 
No tocaran campanes 
Campanades d’or i sang 
Dins d’ aquest cor català 
Joan Cayrol 



         EL DEBAT a catalunyanord.cat 
   Joan-Lluís Lluís: Ajudem el sud a ser independent! 

 
Joan-Miquel Turon:  Mirem la nostra realitat amb ulls independentistes 
 
Raimon Gual: Quan va caure el mur de Berlin ningú no s’ ho esperava però després tothom 
deia que era el que s ‘ havia de fer.  
 
Albert Bertrana:  L’ endemà de la victòria tothom deia que era resistent! 
 
Miquel Mayol: Crec que serà una mena d’electroxoc pel Rosselló i pels altres Països Catalans. 
que afavorirà, a més o menys llarg termini el desitjat “retrobament” 
 
Joan-Francesc Castex-Ey : Darrera ocasió de reviscolar el català 
 
Joan-Pere Sunyer : El que ens fa catalans és el català 

Maria Costa : Quedem un ramat d’ovelles, a la gent que ve de fora no hem sabut donar el 
desig de catalanitat suficient per què se reivindiquin catalans. 

Carles Sarrat : La llengua parlada, aquí, la veig sense futur. No em crec les enquestes que 
donen unes xifres elevades de suposats catalanoparlants.    

Pere Iu Baron : El tractat dels Pirineus no ha esborrat la memòria col .lectiva dels catalans  

Pere Manzanares : La independència tindria repercussions sobre les mentalitats.  

Joan Iglésias : La independència donaria als catalans la dignitat de ser catalans al si d’Europa.                                                                                                                                  

Teresa Rebull : Lo important és el sentiment de llibertat dels pobles a disposar d ‘ells 
mateixos.                                                                                                                                            
Josefina Matamoros : Em sap molt de greu el que passa al país, sem tan pocs que ens cuidem 
del fet català que correm el risc de siguem nosaltres que passèssim per desapercebuts. 

Oriol Lluís Gual :  És ara que cal trobar la gent interessada per fer aquest treball, és ara que 
cal pensar la independència, com ?  amb qui ? 

Joan-Daniel Bezsonoff : França nos deixa pas accedir a la normalitat ni a la modernitat. 

Joan-Jaume Prost : Quan algú em pregunta : Tu ets independentista ?  jo contesti : clar que 
sí, com tu !  I després li expliqui que ell és independentista francès i jo català. 
 
Pere Verdaguer : Fa molt de temps que París posa atenció en aquesta possibilitat, la població 
rossellonesa mira amb cada vegada més simpatia el que passa al sud .  

Martí Gallardo: Si us plau, agafem el camí i comencem a caminar plegats ! 

 
Joan Ridaura: Lo important és reactivar aquest discurs, difondre’l , estendre’l    




