
 

                                                   CRIDA  AL  POBLE  CATALÂ 

   Nosaltres, homes i dones de Catalunya, fidels a les generacions que al llarg 
de la nostra història mil·lenària han defensat les seves llibertats, en ocasions 
fins a lliurar la seva pròpia vida, en la salvaguarda dels nostres drets i per 
honorar la seva lluita, avui, entrats ja en el segle XXI, declarem que, els Països 
Catalans, la nació catalana completa, que sempre hem entès i definit com el 
conjunt dels països que s’estenen de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó, 
no poden continuar en la situació actual. Cal que es dotin d’un estat propi, 
d’estructura federativa, per ser presents com un més entre els pobles lliures de 
la terra i d’aquesta manera ser amos del nostre propi destí. 
 
   Denunciem que ja n’hi ha prou de retre acatament a Espanya i França. Ja 
n’hi ha prou d’estar representats per organitzacions polítiques submises i 
sotmeses a altres realitats nacionals que no són la propia. Ja n’hi ha prou dels 
actes de vassallatge que condicionen el nostre dret a existir. Reclamem el 
poder disposar i gestionar els propis recursos i viure plenament com a 
membres d’una comunitat lingüística i cultural diferenciada que som. 
Tanmateix, la llarga usurpació dels nostres drets per estats i governs 
estrangers no han aconseguit mai extingir el desig de llibertat i, a cada 
generació, la nació catalana ha fet valer el seu dret a la plena sobirania. 
 
   Mantenint avui, ara i aquí, ben viu aquest compromís, reivindiquem el dret a 
proclamar la República Catalana com un estat sobirà al sí d’Europa. Així, la 
República Catalana, ha de garantir la igualtat de drets i deures de tots els seus 
ciutadans i rebutjar tota diferència entre ells, contràriament al que han fet en el 
passat governs forasters. Per a assolir aquests objectius, però, cal dotar-se 
d’una organització política que no claudiqui davant de cap pressió, que no posi 
els interessos aliens per davant dels catalans i que s’enfronti a la corrupció i al 
nepotisme produïts per interessos econòmics i personals totalment 
inadmisibles. 
 
Per tot això, anunciem, la refundació –amb caràcter independentista-, d’una 
organització política que ja va ser determinant en uns moments concrets de la 
nostra història. Per tant fem una crida al poble català a integrar-se en el nou 
PARTIT REPUBLICÀ CÁTALÀ, el qual ha de ser, treballant colze a colze amb 
altres organitzacions també independentistes i dins d’una futura Confederació 
Republicana dels Països Catalans, l’instrument del nostre alliberament. 
 
Catalunya ens necessita a tots. Posem la causa de la República Catalana en 
les mans de la ciutadania i honorem al mateix temps la memòria dels nostres 
avantpassats. En aquesta hora clau, el poble català ha de demostrar ser 
mereixedor del destí al qual ha estat cridat. 
                                                                     Montseny, 22 d’abril del 2006 

 


