2010 – 350+1 anys

divendres, 5 de novembre de 2010 14:01

La instauració de la lliure circulació de les persones i de les mercaderies a la Unió Europea ha
estat decidida el 1985 en el marc de la convenció de Schengen.
En la nit del dissabte 25 al diumenge 26 març de 1995, els controls fronterers entre Alemanya,
França, els tres països del Benelux, Espanya i Portugal desapareixien.

Les fronteres internes entre aquests set estats de la Unió s'han esborrat i el conjunt dels
controls policíacs han estat portats a les fronteres exteriors d'aquest nou espai.
Els signes materials que marcaven la separació entre els països van desaparèixer a
tot arreu excepte... al Pertús !
Les cabines del Pertús romanen encara, últims testimonis d'aquestes fronteres que havien
dividit Europa.
Amb la supressió d'aquestes cabines de l'autopista del Pertús, assistim avui a la
desaparició d'un símbol important de la frontera que des de 350+1 anys des d’aquest tractat
dels Pirineus, separa la Catalunya en dues parts.
Ens podem alegrar de la decisió de la Comunitat Europea que exigeix que aquestes
instal·lacions siguin desmantellades abans de la fi de l'any.
Haurà calgut tenir paciència 350+1 anys perquè desaparegui només la part visible del tractat
dels Pirineus.
Però desgraciadament no podem ignorar que fins i tot invisible la frontera existeix. Que
siguem al nord o al sud d'aquesta frontera, els catalans no tenim els mateixos drets. Perquè
aquesta frontera invisible delimita la zona ben real on França imposa d'una manera imperialista
una cultura i una llengua d'estat.
A Catalunya Nord l’estat francès intenta aixafar, reduir a no-res les nostres arrels, la nostra
identitat.
Alegrem-nos doncs de la desaparició de les cabines del Pertús, un signe positiu, encoratjador
per continuar la nostra lluita, ja que el que volem és esborrar del tot la frontera.
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