
MANIFEST

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL DE LA GENERALITAT EN

DEFENSA DEL DRET HISTÒRIC VALENCIÀ

Un dia  com hui,  ara  fa  309  anys,  els  valencians vam perdre  de manera

injusta  les  institucions  que,  des  del  mateix  moment  de  la  constitució  del

nostre Regne, ens havien dotat de personalitat política pròpia. Una pèrdua

que  va  comportar  també  l'abolició  d'un  element  essencial  de  la  nostra

identitat com a poble: els furs. 

Eixe 29 de juny de 1707 començà un llarg camí, de reivindicació i d'esforç,

que anà nodrint cada vegada més un anhel de llibertat que ha fet possible el

restabliment de l'autogovern i la dignificació de la nostra pròpia cultura. Un

camí que, de la mateixa manera, també ens porta hui ací i ens convoca de

nou a alçar la veu en defensa dels nostres drets.

La sentència del Tribunal Constitucional, de 28 d'abril passat, ens ha tornat a

posar davant d'una disjuntiva ineludible, que ens obliga a actuar i deixar de

banda l'estèril resignació i la conformitat de l'immobilisme. I no només perquè

la llarga tradició històrica de reivindicació de la recuperació de la potestat de

legislar en matèria de dret civil i la clara voluntat política del poble valencià

ens avalen,  sinó també perquè és completament  inacceptable  que en un

marc  de  llibertat  i  democràcia  perdure  una  situació  de  greuge  respecte

d'altres territoris,  que només es justifica per la intransigència d'alguns i  la

incomprensió d'altres.

No és tracta d'una qüestió de legalitat, sinó d'un assumpte polític. Perquè els

problemes constitucionals d'aquest tipus se solucionen amb bona voluntat,
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negociant i intentant l'acord, i no amb una severitat gratuïta que, per cert,

s'acostuma a utilitzar  sempre amb els  mateixos.  Reinterpretar  de manera

restrictiva la Constitució i el nostre Estatut d'Autonomia, a colps de recursos,

significa  tancar  les  portes  a  una  reivindicació  justa  de  manera

incomprensible. El Dret Històric no és un fòsil del passat, ans al contrari, es

tracta  d'un Dret  viu  del  nostre poble i,  amb les  actualitzacions escaients,

mereix ser conservat i impulsat cap al futur.

Els valencians no estem demanant cap privilegi ni competència exclusiva que

trenque una uniformitat jurídica que no existeix. Al contrari, reclamem corregir

una  anomalia  històrica  i  un  absurd  legal,  ja  què  a  hores  d'ara  el  nostre

territori és l'únic entre els històrics que no pot recuperar el seu dret particular.

Ni  tan  sols  després  d'haver  incorporat  aquesta  potestat  a  l'Estatut

d'Autonomia mitjançant la reforma efectuada en 2006. I no ens valen raons

basades en injustícies històriques que haurien d'estar superades en un marc

democràtic. El Dret Històric valencià, junt a la nostra llengua, és un element

més  de  cohesió  social  i  nacional,  indestriable  de  l'Història  política  i

econòmica del nostre poble.

Per això, el Consell de la Generalitat, sabedor del malestar i la preocupació

de la societat valenciana pel tractament que se li està donant a una aspiració

legítima, fent-se portaveu d'una reivindicació reiterada pels diversos agents

socials  i  amb  l'estimable  recolzament  de  els  col·legis  d'advocats  i

associacions de juristes de la Comunitat Valenciana, manifesta solemnement

el seu compromís en trobar la millor manera d'aconseguir fer efectiu el dret

que empara la recuperació del dret històric valencià, d'acord amb l'Estatut

d'Autonomia i la voluntat democràtica expressada lliurement pel nostre poble.

En definitiva: hi ha raons històriques suficients per a mantindre la defensa
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d'este espai competencial i com que el Tribunal Constitucional ha interpretat

que existeix un desajust entre la Constitució i el que considerem que és una

aspiració legítima i justa; el Consell de la Generalitat, hui, en un dia ple de

significació històrica, anuncia que usarà totes les vies jurídiques possibles

per  a  la  seua actualització  i  en  el  moment  que  pertoque solicitarem una

reforma de l'article 149.1.8 de la Constitució per a resoldre este conflicte i

garantir la capacitat de recuperació i desenvolupament del Dret Civil Foral

valencià  com  a  part  fonamental  del  Dret  Històric  valencià  que  hui

reinvindiquem solemnement.

València, 29 de juny de 2016
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