
Ni descoratjats, ni agressius, catalans

CONCULCACIONS (29)

Catalunya ha patit una llarga i constant agressió durant els darrers segles. Una destrucció tan reincident i
càustica, deixa senyals profunds en la consciència del col·lectiu afectat, difícils de superar i estabilitzar. És
en aquest sentit, que podem apreciar el vigor i la força del nostre país, que després de més de tres-cents
anys de múltiples persecucions no ha defallit, encara que amb els naturals alts i baixos, a l’acció terrorífica
dels nostres impertèrrits ocupants.

És el símptoma més positiu que hem de reconèixer al conjunt de la nostra, cent vegades ultratjada pàtria, del
dret i del revés. Són poques les nacions que han sobreviscut a unes accions tan devastadores com
Catalunya ha aguantat, tot i que amb més o menys fortuna, segons les diverses èpoques i territoris. 

Per molt decebedores que puguem considerar les conseqüències del nostre infortuni, la nostra situació
actual no justifica de cap de les maneres que ens veiem obligats a baixar definitivament el cap, ans el
contrari ens hem de sentir fortament esperonats i optimistes, malgrat pugui semblar insòlit, que encara
tinguem un país completament viu amb les darreres fortaleses restaurables i decidides a encarar la batalla
final del nostre alliberament. És arribada però l’hora de la crua i definitiva veritat, possiblement la darrera
oportunitat de sortir victoriosos per sempre més de la vigència definitiva de la nostra nació.

Hem d’omplir de significació positiva el contingut de la catalanitat en totes les seves vessants; la nostra
magnífica llengua irrenunciable, les nostres ponderades lleis, omplint-les d’una capacitat de convivència
fecunda amb tot el món que aspira a la màxima llibertat de decisió, refer les autèntiques estructures d’un
país que se sap històricament fecund i projectat al designi que els seus ciutadans perfilin, i finalment terra
d’acolliment de tots aquells que respectant la nostra col·lectivitat, anhelin ser rebuts dignament a participar.

Aquest és el nou catalanisme que hem de projectar, com la nostra incorporació al nou món de globalització
efectiva i respectuosa amb totes les sensibilitats existents, sense exclusió de cap índole.

Catalunya ha de refer plenament el seu nou perfil, com a un país que ha de restaurar una sèrie de valors que
estan en el nostre ascendent, de llibertat, de plena acceptació, en el si d’un diàleg constant, fructífer i
compartit.

Claudi Romeu, 21 de juliol del 07 
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