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.Catalans.
Els Casals catal~s de la diaspora no poden restar al mar~e d'aquesta lluita. Histb-

ricament, sempre han jugat un paper hrillant en circumstancies semblants. Ara són cri-
dats a jugar-lo de nou. Ara, més que mai, cal que coordinin esforcos per tal de ser
més útilsals connacionals que bre,guena l'interior. De nou han d 'entrar a func ionar
com a fo?,ars de cultura catalana; llurs blltlletins i publicacions han d'esdevenir 'al-
tre cop els clarins que proclal11jnals quatre vents les injustícies i els atacs genocides
que hom COPlet contra la riostra terr¡;t;per llur conductehan de poder parlar aquells ca-
"t.a.l.ans que no poden fer-ho a casa nostra; en llurs pag ines han (\'anaré ixer aquel1s ar-
ticles que no poden sortir a la nre~a en llengua catalana, cada cop més migrada, del
nostre país.

De la decisió,enerp;ia,
t.alans , de 1 I interior o de
;tres néts continuin essent
,d'altres. () seran catalans"' ",,- . .

voluntat que cadascü de nosa1 tres, ciutadans dels Pa'lsos Ca-
l'exterior, posi en aquesta lluita, en dependra que els nos-
cata1ans de pada catalana. Pensem que no n'hi po t haver
de parla catalan~o no seran catalans.
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Ivfbrta-"li"cuca,rmr t el verí: així fa la <lita popular. Tanmateix, a larealitat no
sempre s ' esdevé C;ixí.O, en tot cas, ni apare ixen d' al tres , de cuques. I aixb no sempre
ho teniM en compte.

L'eu+bria provocada al nostre país per la mort de la "cuca" potser ens va fer suposar
que ja tots els nostres problemes qlledarien reso1ts, quan les noves cuques proclamaren
la creació de l'Fstat de les autonomies i, si bé algú ja va denunciar oportunament l'au-
tonomí.a "descafe'lnada" que hOJ11 concedia a Catalunya, foren mol ts e1s.qui entonaren can-
tics triomfalistes i molts altres els qui, suposant que ja tot ho resoldria el goveTI1
autonomic, es posaren a jeure. Després, han vinr,ut els planys i els desencisos ... les
defeccions i les ahdicacions ...

1 és que les noves cuques --del colorpoli.tic que sigui-~, aprofitant mitjans més
subtils de dominació, de desculturalització i·de despersonalització, han portat a ter-
me l'atac més virulent que mai hagi sotert la nostra terra. 1 els estralls són a la
vista: def':radacióele la llen,~ parlada; retrocés en 1'ús de la Llengua al carr er ; per-
r1uagraclual ele la identitat nacional i, COJ11 a conse<1U~ncia, de l'esperit de resistencia
i de llulta; en-Front(lJ'!1entsesterils entre els propis Pa'isos Cata1ans, provocats per
elements, de d.ins i (le fora, al servei de les forces colonials; ap1icació de la llei an-
titerrorista, empresonaments, tortures i mals tractes a independentistes pel sol fet
de ser-he ...

Davant aquesta sitllaci6 tan crítica, s'imposa la necessitat d'una fe~a reacció de
;part'de les forces vives i de la ciutadania tota del.s Paisos Ca.taLans , Sorn conscients
que la batalla cal p,uanyar-1a a 1 I Irrter-lor, i així ho comprenen alguns p;rups que, per
.damurrt o per dava.ll de bander i.espolítiques, han passat a una acci6 dec i.dida per la
~reivindicaci6 dels nostres drets i ner la recuperació de les llibertats de Is Pa'Isos


