
MANIFEST 31 DE DESEMBRE

Benvolgudes companyes,

Benvolguts companys,

Una vegada més, i ja en són més de vint, ens hem convocat aquí, 
coincidint  amb la  commemoració de la  Diada de Mallorca,  per  a 
reafirmar  la  nostra  condició  de  poble,  per  a  mostrar  la  nostra 
determinació a continuar existint  com a tal  i  per  a reivindicar els 
nostres drets nacionals i socials, de la mateixa manera que es fa 
també habitualment a altres indrets d'arreu dels Països Catalans, 
com ara l'11 de setembre a Barcelona i a d'altres localitats del país 
o el 9 d'octubre al País Valencià; o encara, de manera excepcional, 
el passat 10 de juliol quan omplírem els carrers de Barcelona per 
reivindicar que som una nació. 

A  diferència  del  que  fan  altres  nacions,  nosaltres  no  tenim  la 
necessitat  de  fer  desfilar  tancs,  avions,  cabres  ni  soldats  per 
commemorar la nostra diada. Ans al contrari, el nostre estendard és 
la  paraula,  el  civisme  i  la  democràcia;  no  debades,  la  Festa  de 
l'Estendard és la festa civil més antiga d'Europa. Allà on altres fan 
sonar marxes marcials nosaltres posam acords de festa, de coratge 
i de compromís.

Això  no obstant,  que  ningú no  s'equivoqui,  avui  ens manifestam 
amb la fermesa i el convenciment de que les nostres aspiracions 
polítiques  i  les  nostres  conviccions  democràtiques  són  més 
profundes,  més  sanes  i  més  sinceres  que  la  d'aquells  que 
s'obstinen en negar el nostre dret a existir com a poble.

Que quedi clar per sempre més que som una nació i que no feim 
comptes deixar de ser-ho. És per això que avui, una vegada més, 
renovam  el  nostre  compromís  vital  amb  la  preservació  i  el 
desenvolupament de la nostra identitat nacional. Avui ens tornam a 
mostrar davant el món decidits a defensar i reivindicar els nostres 
drets nacionals i socials i a fer front a les injustícies amb valentia i 
determinació.  No  defallirem  en  la  nostra  legítima  aspiració 



d'esdevenir una nació lliure perquè aquesta és la nostra raó de ser 
com a poble; perquè només hi ha una manera digna de ser, que és 
ser lliure.

I  som conscients  que  aquests  aspiracions  nacionals  són  encara 
més  necessàries  i  urgents  quan  l'espoliació  sagnat  que  ens 
infringeixen  els  Estats-imperi  agreugen  indecentment  la  crisi 
econòmica que patim i fa inviable el benestar i el desenvolupament 
personal del conjunt de la ciutadania. O quan els poders d'aquests 
estats ataquen amb virulència o qüestionen la nostra consciència de 
pertinència  nacional  o  les  nostres  senyes  d'identitat.  En  aquest 
sentit,  volem avui  fer  una recordança especial  per a tots aquells 
conciutadans nostres que han estat agreujats per parlar la llengua 
catalana  o  per  defensar  els  nostres  drets  socials  i  nacionals: 
sapigueu que qualsevol d'aquests menyspreus particulars són una 
ofensa a tota la nació i que trobaran l'oposició de tot un poble.

A aquells qui pretenguin negar o destruir la nostra existència com a 
poble i arrabassar-nos el nostre dret a l'exercici lliure i democràtic 
de  l'autodeterminació volem tornar a fer-los saber que hi ha una 
premissa més noble i caparruda que la seva: la nostra irrenunciable 
voluntat de preservar la nostra existència com a nació.

Tenim del nostre costat arguments ètics i històrics a bastament per 
defensar i reivindicar el dret a l'existència de la nostra nació. Davant 
d'aquells qui neguen el dret d'existència d'altres pobles, nosaltres 
advocam per la pluralitat i la diversitat nacional del món. En aquest 
sentit,  ens  solidaritzam  també  amb  totes  aquelles  nacions  que 
reivindiquen el seu dret a existir lliure i pacíficament. I, de manera 
especial, volem fer esment avui al nostre poble, el poble sahrauí, 
que  també  pateix  una  injustícia  ignominiosa:  el  dret  a 
l'autodeterminació  dels  pobles  està  per  damunt  dels  interessos 
econòmics i estratègics dels estats depredadors, en el nostre cas el 
Marroc i tots els estats que en són còmplices.

Companyes  i  companys,  reivindiquem  paraules  com  vas,  got  o 
tassó, per la riquesa lèxica de la llengua catalana i per la pobresa 
argumentaria dels nostres adversaris.

Decretem l'estat d'alerta permanent contra aquells que vilment es 
conjuren contra la nostra identitat nacional.



Avancem decididament  cap  a  l'assoliment  dels  nostres  objectius 
com  a  poble  i  reivindiquem  la  fermesa  moral  de  les  nostres 
aspiracions de democràcia plena i de llibertat.

Companyes  i  companys,  treballem per  una  nació  lliure,  per  una 
societat justa, per un món millor!

Visca la Terra!

 

  


