Manifest de l’Agrupació SardanistaBastoners de Súria amb motiu de
la Diada Nacional de Catalunya
Celebrem la Diada Nacional de Catalunya, l'Onze de Setembre, amb aquesta acció cívica
de la hissada de la bandera a la Torre. Una diada que es va recuperar a principis dels
anys 80 gràcies al Centre Excursionista de Súria. Avui hi pugem tots i totes lliurement,
sense por i amb compromís, mentre reflexionem sobre la situació actual de repressió i
les nostres aspiracions com a poble.
Amb aquesta acció fem un ritual amb un significat profund, encara que de vegades el
fem per tradició. Juntes fem un acte en bé de tothom. Posem la nostra bandera, el
nostre poble al davant i ben amunt. Esperem que aquest acte sigui respectat, perquè
com bé sabeu no sol ser-ho habitualment. També per això, volem agrair a les diverses
persones i entitats que s'esforcen durant l'any per mantenir-ho. I també al Tro Gros per
la invitació i la seva implicació en aquesta diada.
Aprofitem l'ocasió per explicar-vos que l'Agrupació Sardanista-Bastoners de Súria
participem en aquesta diada habitualment. També mostrem i ensenyem la sardana i els
balls de bastons durant l'any per enfortir la societat surienca. La sardana, com bé sabeu,
és la dansa nacional de Catalunya, i un dels nostres símbols, junt amb la senyera i el
Cant d’Els Segadors. Aquest any celebrarem el 48è Aplec de la Sardana, hi esteu totes
convidades. Finalment, recordar que han estat diversos els suriencs, nascuts a la vila o
vinguts d'altres indrets, que han dedicat part del seu esforç a la composició de sardanes,
volem recordar alguns d'ells: Vicenç Castellano i Alcaida, Joan Planas i Puigmartí, Jaume
Macià i Agut, Josep M. Garcia i Seuba i Joan Pelfort i Ribera.
Acabaré amb paraules de David Jou: “Per la justícia, per la llibertat, per la democràcia,
per la paraula nostra i la dels altres, pels arguments i els vots a favor i en contra, pel
tracte just, pel futur obert, per la pau amable. Ser-hi. Tornar a ser-hi. Insistir a ser-hi!”.
Visca Catalunya!
Súria, 11 de setembre de 2019

