COMPROMÍS MUNICIPAL SOBIRANISTA
DE SANT PERE DE RODES
Avui, 5 de setembre de 2010, fa dos mesos que l'Ajuntament del Port de la
Selva es va declarar, per unanimitat dels membres que integren la corporació
municipal, "moralment exclòs" de la Constitució espanyola, en el que va ser
una resposta contundent de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional
contra l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Des de llavors, desenes
d'ajuntaments d'arreu del país -que a hores d'ara ja superen la seixantena- han
fet seva la iniciativa i l'han convertit, així, en un pronunciament municipalista a
favor de la sobirania nacional catalana.
Som ajuntaments d'una gran pluralitat política i de comarques diferents que,
recollint la veu dels nostres veïns i veïnes, hem expressat la nostra objecció
davant d'un marc jurídic espanyol que ha deixat ben clars els límits que posa a
l'autogovern de la nostra nació. Ha estat una reacció de dignitat nacional i
democràtica en la línia del que el 10 de juliol passat, de forma reivindicativa i
pacífica, van expressar una multitud de catalans i catalanes en la manifestació
més gran feta mai a la capital del nostre país, que va ser un veritable clam
sobiranista.
Representants de bona part d'aquells ajuntaments, així com altres càrrecs
electes locals a títol personal, som avui aquí reunits per reiterar el nostre
compromís de treballar des de l'àmbit municipal i de forma unitària, per tal que
Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació, un dret inalienable que té,
com totes les altres nacions de la terra. L'emblemàtic monestir de Sant Pere de
Rodes, que ens acull, és, des del Tractat dels Pirineus de 1659, un símbol
històric d'afirmació de la voluntat de sobirania catalana per damunt de
l'espanyola o la francesa. I és des d'aquesta serra de Rodes, al Cap de Creus,
on cada matí arriben els primers rajos de sol a Catalunya, que voldríem irradiar
una llum llibertat per al nostre país.
La força política dels municipis és inestimable, com s'ha desmostrat al llarg de
la nostra història i la volem fer valer. No debades és des dels municipis, a
través de la seva ciutadania, que més de cinc-cents pobles i ciutats han
organitzat voluntariosament els darrers mesos consultes sobre la independència
de Catalunya, des que Arenys de Munt, el 13 de setembre de 2009, va dur a
terme el referèndum pioner, desafiant les traves legals de l'Estat espanyol.
Som conscients que som a les portes d'unes eleccions al Parlament de
Catalunya en les quals no tenim cap intenció d'incidir, perquè no ens correspon.
Som conscients, però, que la ciutadania catalana ha madurat els darrers anys
en la defensa dels seus drets nacionals i en l'assumpció dels greuges que
comporta la pertinença a un Estat centralista i uniformitzador del qual cada
vegada se sent més incompresa i allunyada.
És per això que volem expressar en veu alta i clara la nostra voluntat de seguir
empenyent, de forma unitària, des dels nostres municipis, per tal d'avançar de
forma efectiva cap a la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació,
recollint el clam expressat a la manifestació del 10 de juliol, al qual, fins ara, els
representants de les grans institucions del país no han sabut donar resposta.

El gran poeta Joan Maragall, del qual celebrarem el centenari de la seva mort,
escrivia l'any 1898, a la seva Oda a Espanya: "On ets Espanya? No et veig
enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et
parla entre perills? Has desaprès d'entendre an els teus fills? Adéu, Espanya!"
Més d'un segle després, potser ja és arribada l'hora de començar a dir "Adéu,
Espanya!", de forma pacífica i cordial, alhora que renovem la nostra tradicional
vocació europea, que és el nostre marc real de present i de futur. Tots els
ciutadans de Catalunya -els més vells i els més nous- hi tenim molt a guanyar.
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