
 

11 de setembre del 2019 

Enguany es compleixen 10 anys d’un fet que es pot qualificar com el punt 

de partida de l’onada independentista del segle XXI, el referèndum 

d’autodeterminació d’Arenys de Munt. 

Deu anys més tard hem fundat l’OAC, l’Organització per l’Alliberament de 

Catalunya, que és l’eina definitiva que ens ha de dur a la llibertat. 

Durant aquests deu anys han passat prou coses, però totes les positives 

han estat neutralitzades per l’autonomisme català, el millor aliat que 

tenen els ocupants de la nostra nació. 

La història dirà si ha estat de forma involuntària o volguda, vull pensar que 

és la primera, però això no els eximeix de la seva responsabilitat, a la qual 

un dia hauran de fer front i com a mínim els jutjarà la història. 

Cada 11 de setembre els catalans ens mirem al mirall de fa tres segles i 

allà hi ha els nostres avantpassats, els que van combatre aferrissadament i 

fins les darreres conseqüències per salvar les llibertats de la pàtria.  

Un cop més cal adonar-se que encara no hem arribat a l’alçada d’aquells 

patriotes perquè no hem aconseguit fer-nos dignes del seu sacrifici 

revertint el desastre d’aquell 11 de setembre, dia nefast en que la capital 

de la nació es va veure abocada a la capitulació.  

Cal recordar el que van dir quan van decidir que calia portar la resistència 

fins les darreres conseqüències: caigui la nació amb glòria!  

No sabien aquells herois durant quant de temps seria la nació presonera 

de l’enemic, però ja supera els tres segles i no podem permetre que 

s’allargui gaire més, per respecte als nostres avis i a nosaltres mateixos. 

Si ells van donar bon cop de falç, a nosaltres ens toca segar cadenes! 

El 2009 a Arenys de Munt es va posar la primera pedra per l’alliberament 

nacional. Ens ho explicaven fa poc els protagonistes, en un programa 

resum a la televisió, i el patriota Jordi Bilbeny que n’era part, ja es va 

adonar llavors que els autonomistes miraven d’impedir que es fes aquest 



primer pas i ens ho va explicar, mentre els mitjans posaven el focus sobre 

els ocupants confessos per tal de rebaixar l’efecte. 

Això ha anat així: el poble català estava intentant alliberar-se des de les 

institucions que l’enemic ens ha concedit per fer-nos creure que som 

lliures, tot confiant en uns representants que mai pronuncien pàtria, 

patriotisme, ocupació, ocupant o colonització, i en conseqüència: 

alliberament nacional, mentre procuren evitar la paraula independència.  

Han estat minant l’obra mentre simulaven construir-la, sempre demanant 

diàleg, negociació, justícia i clemència, a l’enemic.  

Ara, en Bilbeny forma part del projecte que acabarà l’obra, en aquest cas 

des de fora de les estructures polítiques de l’ocupant i els seus còmplices, 

perquè no es pot fer altrament. 

Evidentment m’estic referint a l’OAC de la que ell també n’és fundador, tal 

com es pot comprovar en el document on figura la seva signatura al costat 

de la dels altres patriotes. 

Aquest 2019 doncs, hem posat en marxa l’Organització per l’Alliberament 

de Catalunya. No s’assembla a res que s’hagi fet anteriorment, no és partit 

polític, ni associació, és una organització d’alliberament nacional. 

L’únic precedent català, és el requeriment de l’any 1945 que els exiliats a 

Amèrica van dirigir al comitè fundador de l’ONU.  

El preàmbul d’aquest document forma part de la documentació que vem 

presentar a l’Oficina de l’Alt Comissariat pels Drets Humans (OHCHR) de 

Ginebra i a la resta d’organismes competents de l’ONU de Nova York.  

Tot això és a les pàgines del nostre web: oac.yolasite.com amb l’afegit del 

discurs de presentació de l’OAC al cap d’un mes a Montblanc. 

Des de llavors, ningú s’havia dirigit al màxim organisme mundial per 

denunciar que Catalunya és una Nació, que tenia un Estat, que va ser 

ocupada per potències estrangeres i que aquesta situació, que contradiu 

els principis de l’ONU i les seves lleis, tractats i protocols, continua vigent. 

Per descomptat que això no farà que l’ONU ens resolgui el problema i ens 

alliberi, això només ho podem fer nosaltres mateixos, els catalans, però si 

que posa la qüestió catalana en la seva vertadera dimensió i en provoca la 

internacionalització. 



Aquesta és l’eina, però caldran uns quants milers de patriotes i organitzar-

se adientment per a recuperar el control del nostre territori, posar de nou 

dempeus el nostre Estat i retornar la vigència a les nostres Constitucions. 

El temps que puguem trigar en dur-ho a terme dependrà del temps que 

trigaran els patriotes en adonar-se de que la via política parlamentària ha 

quedat intransitable pel bloqueig que els mateixos que l’han fet fracassar 

hi exerceixen. 

La demostració d’aquest bloqueig, que és una traïció, s’evidencia un cop 

més quan pretenen impedir la independència de Catalunya amagant que 

existeix l’organització d’alliberament nacional, i impedint que els catalans 

la coneguin, per així retardar-ne els efectes. 

Uns polítics que fossin independentistes mai ho farien, perquè posarien 

els interessos nacionals davant dels propis, al cap i a la fi l’OAC no és un 

partit polític, no participarà en processos electorals i no competeix en el 

seu terreny... però està fora del seu control.  

Amb això demostren qui són, tots, sense excepció possible. 

Fa deu anys es va posar la primera pedra, ara ja tenim l’eina, de vosaltres 

depèn que aquesta eina pugui ser efectiva, ja no hi ha temps per perdre! 

Catalans, esmolem l’eina i seguem cadenes! 

Fem que Catalunya visqui lliure! 

 

Jordi Fornas 

President de l’OAC 
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