
Manifest 6 de setembre de 2014

Som un sol poble, volem decidir

Avui, dia 6 de setembre, a cinc dies de l’onze de setembre de 2014 i a dos mesos 

del referèndum d’autodeterminació que ha de tenir lloc al Principat de Catalunya,

els fets ens interpel·len com a mallorquins a prendre consciència dels moments 

històrics que vivim i a assumir la responsabilitat que ens pertoca, com a part del 

poble català, en la defensa del procés independentista del Principat, que  és 

també el nostre.

És la nostra convicció de ser qui som,  allò que ens permet resistir el constant mal

tracte econòmic i cultural d'un estat per al qual, des del 1714  i fins al dia d'avui, 

no som més que els habitants d'unes terres annexionades per dret de conquista, 

sotmesos als patrons nacionals castellans i sense opcions a decidir sobre el nostre

futur.

La política administrativa territorial de l’Estat mitjançant la seva Constitució i 

ordenaments legislatius està sòlidament dissenyada per mantenir 

permanentment separats els territoris que componen la nostra nació. Aquesta 

realitat que volen mantenir  amb pors i amenaces antidemocràtiques, ha de ser 

combatuda amb la lluita democràtica i voluntat d’autodeterminació del nostre 

poble, aquí a Mallorca i a cadascun de la resta de territoris de la nació catalana.  

No és ara i aquí on una vegada més justificarem amb raons, la necessitat i 

voluntat de decidir el nostre futur en base a argumentacions econòmiques 

diàfanes i greuges de situació colonial, de constatació de la minva de qualitat de 



vida en serveis sanitaris, educació, pensions, drets a l’habitatge, medi ambient, 

d’atacs permanents a la llengua i genocidi cultural. Avui aquí a Mallorca, 

proclamam que senzillament volem ser i constatam que només tenim futur si 

lluitam pel que som com un sol poble, al costat dels germans del País Valencià, de

Formentera, Eivissa, Menorca, Catalunya Nord, Franja de Ponent,  i Principat de 

Catalunya, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó.

“Tota la meva vida es lliga a tu, com a la nit les flames a la fosca”, rememorem el 

poeta Bartomeu Rosselló Pòrcel i facem una crida a l’amor que ens uneix a la 

terra, a la llengua, als cims de les nostres muntanyes, a la nostra manera de ser i 

de fer més noble,  per deixondir-nos i sortir al carrer a reclamar el nostre dret a  a

la democràcia, a l’autodeterminació, perquè volem ser lliures per tenir futur amb 

la nostra pròpia identitat, per poder presentar internacionalment les nostres 

credencials i propostes per a la construcció d’un món nou basat en el que fins 

aquí hem après, el respecte a la diversitat, dins i fora de casa nostra, el respecte a 

les llengües i cultures, als drets nacionals dels pobles, a alçar la veu i lluitar 

contra les injustícies socials, a defensar el medi ambient més proper i el que 

envolta la terra tota i ho volem fer basant-nos en la fe i estima que sentim per 

nosaltres mateixos.

Per presentar-nos al món primer ens cal ser lliures. Aviat ho serà el Principat de 

Catalunya i tard o d'hora  Mallorca  ha de poder decidir sobre la seva participació 

en la construcció de l’únic àmbit que permetrà la nostra existència com a poble:  

la dels Països Catalans, units per la llibertat i la democràcia.



 


