U

n any més, treballadors i treballadores, petits
comerciants, pares i mares, nens i nenes, joves
i grans sortiran el 23 d’abril al carrer en una jornada
marcada per la recuperació de les nostres més
antigues tradicions, però també per reivindicar el
nostre dret a viure plenament en català, a expressarnos en la nostra llengua i a la nostra manera, amb
la nostra senyera i sense cap mena de complex. En
definitiva, el dret a decidir per nosaltres mateixes i
a exercir els nostres drets sense demanar permís a
ningú. Així és, el poble català surt al carrer enfront
una realitat, la del dia a dia, marcada per la dominació
dels interessos capitalistes occidentals. Tant les lleis
constitucionals hispano-franceses com l’anomenada
Carta Magna europea continuen negant l’existència
d’un poble, el català, que abasta més de 10 milions
de persones.
És per això que el jovent del país seguirem sortint
al carrer per recordar que la llengua catalana no és
propietat de ningú. I que ara, com abans, la nostra
llengua està essent depreciada i atacada per la
classe política espanyola. Mentre la dreta neoliberal
i conservadora, representada pel PP i demés grups
espanyolistes, s’encarrega de negar la nostra identitat,
d’insultar al nostre poble i d’agredir-nos constantment,
el PSOE, ajudat per la dreta regionalista catalana i
per l’oportunisme polític habitual al Principat, juga
a copsar els nostres cors amb la suposada defensa
dels nostres drets, de la nostra llengua i de la nostra
identitat.
Però encara avui és el dia en que no hem pogut
sentir ni una sola formació política parlamentària que
expliqui sense embuts què està passant al nostre país.
Només demanem això, que es digui la veritat. Que es
digui que cap dels seus Estatuts (ni el valencià, ni el
tant venerat i que va sortir del Parlament principatí el
30 de setembre) ha abordat el nostre problema i ha
cercat solucions justes i democràtiques que resolguin
la nostra situació.
Els Països Catalans s’estenen al llarg de tot el
Mediterrani, de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar.
I és des de les viles i ciutats d’aquest territori des
d’on seguirem reclamant que se’ns reconegui com una
unitat lingüística, històrica, cultural i identitària.
Tenim dret decidir sobre la forma com gestionar
la nostra vida i lluitarem per dotar-nos d’institucions
participatives
que
responguin
als
interessos,
necessitats i aspiracions del poble català. Mai resoldrem
el nostre problema si no abordem el conflicte des de
la seva arrel: la divisió d’un poble en dos estats i en
diferents regions artificials.

Un poble
Una llengua
Un objectiu..

Encara no entenem què és el que neguen.
Que som un poble? O que tenim dret a decidir?
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