MANIFEST 1996
Un any més el Foment 11 de Setembre celebra la Diada de Catalunya. Pel cinquè any consecutiu hem pujat a
trenca d'alba al Canigó per veure el sol aixecar_se sobre el país. Aquest dia ens retroben, entorn de símbols,
però els nostres símbols no són desfilades militars ni auto celebracions eufòriques. Creiem que la Diada ha de
servir també per ter un petit balanç anual del món, com a catalana I com a ciutadans.
A Catalunya Nord, aquest any ha estat el de les mobilitzacions mes importants que s’hagin tal en defensa de la
llengua catalana. Els atacs del Prefecte Bemard Bonnet han provocat una reacció indignada ¡ lògica
Més que I'aspecte retrògrada i anacrònic d'aquests atacs del representant de l'Estat francès retindrem la
resposta serena però ferma que hem donat en les dues manifestacions d'abril i juny als carrers de Perpinyà tots
els qui creiem que aquest país es sempre un país català. Felicitem doncs tots els qui regularment tot al llarg de
l’any, aporten la millor resposta als atacs contra la nostra llengua i en primer lloc als qui actuen per les
generacions futures: La Bressola, Arrels, els Escoltes 11 de Setembre, entre altres... Enguany la Fomentada es
fa en benefici de l'associació cultural de Bao.
Alguns que han fet la seva tasca en aquest sentit, ens deixen i no els volem descuidar:
Lluís Creixell, autor del 'Diccionari bàsic català ha mort aquest any i el Foment II de Setembre l’homenatjarà.
Ens dóna esperança el futur perquè sabem que no sem pas sols per lluitar: arreu deis
Països Catalans, al País Valencià, a les Balears, milers de persones han baixat al carter per manifestar en
defensa de la llengua catalana ¡ per l’autogovern aquest any passat.
Malauradament aquests últims temps, entorn nostre veiem molta gent que no pot tenir cap altra preocupació
que la de subsistir minimament dia a dia. Aturats, SDFs, i exclosos van creixent en nombre ¡ ens demostren
amb mes duresa la injustícia del món en el qual vivim. Injustícia entre un grapat de privilegiats i una massa
d'exclosos, entre un grapat de països rics i la resta del planeta reduïda a economies de subsistència. Un món en
el qual es desterren cada da més escàndols de directius d'empresa que desvien diners, de poIítics corromputs,
de caixes negres mentre altres han de dormir al carrer. Les multinacionals s’engrelxen, es reparteixen el
terreny. i pretenen tenir tots els drets amb el xantatge que si no se’ls deixa el camp lliure la situació seria
pitjor.
Localment tenim un bon exemple d'això amb la tossuderia i la insistència d'Omnya per acabar de destrossar I
d’explotar un com mes el país catala. i paral ·lelament ens voldrien fer creure que els que tenim una feina hem
de callar perquè sem "privilegiats”. Les vagues massives del desembre passat no eren manifestacions de
privilegiats sinó la manifestació dels qui encara poden indignar_se públicament I denunciar la lògica esfereïdora
de la rendibilitat a tot preu que aquesta societat ens vol imposar. En aquest cas també no hi han fronteres i les
manifestacions han anat creixent tot aquest any passat tan a l’Estat francès com a Alemanya I altres països
dits “desenvolupats”.
El menyspreu per la dignitat humana que volen imposar les societats dites desenvolupades a la resta del món i
fins I tot als seus propis ciutadans es flagrant tant en el retrocés de les condicions socials, com en els
anomenats alers de les vaques boges o mes recentment de 'l'amiante', també amb el manteniment d’uns
lligams colonials. Es el cas per exemple a Txexenia, amo la lluita heroica del poble txexé per a la seva
independència contra el colonialisme dels nous tsars moscovites.
Hem dut al cim enguany amb la quadribarrada i l’andorrana, la bandera de Txexenia.
Tenim bons motius per creure que l'any que ve encara hi haurà raons per indignar_se, per manifestar, per
denunciar injustícies. En front d’això la resposta mínima es de no creure en el parany dels 'grossos' que només
s’aguanten fent que els de sota, els exclosos i els 'exclosos potencials' es barallin entre ells.
Es per això que al Foment II de setembre creiem en la solidaritat entre els individus i entre els pobles. Es el que
intentaren dir icridar del més alt possible, perquè ens sentin, des de dalt del Canigó...
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