
Senyera serenya
PIRINEU I INDEPENDENCIA
Una qfisi6 infantil, interessada i corfirdria al proc6.s d'independdncia de Catalwtya es pregunta quin
sentit tindria, per exemple, que Lleidn o l'Nt Urgell, fossin independents. Diuen que si es pot €tndtt.
cipar el principat, ct veure perqui tw lw lu de pod.er fer la provincia o la cornarca. Practiquenla qtella

estratdgia de la confusi6 perqud, airt at sen$li molt dificil. Sahen, corn sabem els partidaris de la inde.
penddncia, que els seus pl.antejmnents fallen en utl punt cabdal: twm6s els poisos tenen conscidncia de
ser paisos, i s6n els paisos els que, si volst i poden, esdeqtenen estats.

I a provincia, la comarca o el poble no

I donen identitat nacional. Potser la

L-don"n d'altra mena, perd nacional

no. Es clar que lhticle 3 de la Declaraci6
Universal dels Drets Col.lectius dels Po-

bles diu que "Tot poble t6 el dret d'afir-
mar-se com a naci6. L'qist&rcia duna
naci6 es manifesta a trav6s de la voluntat
col.lectiva dels seus membrs a autoor-
ganitzar-se politicament i institucional-
ment". Mai, que jo sipiga, no s'ha sentit a

dir a ningri que la seva provincia o la seva

comarca tingu6s vocaci6 ni aspiracions de

naci6. El sentiment lleidatir o alturgellenc
no duen associada la voluntat de ser reco-

negut per la comunitat internacional com
un estat de ple dret ni de tenir seleccions

competint als Jocs Olimpics, ni de norma-
litzar l'[s de les seves variants dialectals, ni

d'administrarel seu pib pera la millora de

la qualitat de vida dels seus habitants.

"E[ sentiment lleidati o alturge.
llenc no duen associada la volun-
tat de ser reconegut per la comu-
nitat intemacional com un estat
de ple dret, ni de tenir seleccions

competint als Jocs Olimpics (...)"

Tot plegat 6s molt desproporcionat.
L'afany no es correspon amb el sentiment.
Una cosa no casa amb l'altra. Ho saben

els contraris a la independdncia, perd ho

emboliquen per entorpir un proc6s irre-

versible. Aquest mateix proc6s irreversible

vers l'assoliment de l'Estat catali l'entenc

com un temps de reflexiq de preparaciq
d'imaginaci6 i de construcci6. Cal molta
acci6 prdvia per no fer un nyap, per conegir
errades comeses per nosaltres mateixos i

sobre nostre. Per tot plegat trobo oportri
plantejar qud representari per a les comar-
ques pirinenques la consecuci6 de l'Estat

catali? Oud en treurA de bo el Pirineu amb
la independAncia de Catalunya?

firiquesa ha devolerdirm6s dignitat per

dfhom. Ja s6 que resulta xocant posar a
la fiteilo ft-ase amM6s conceptes, perojo
ho penso aixi- I e< necessitats de la justicia

social pirineno tenen molt en com0 amb
les de h resta del pais, i d'Occident i tot
perd ta.r66 Enen ffi particulars a causa

de termn eo.at deb nostres pobles i valls.

fionat arnb d prt anterior, crec oue
afla independArria les conrarques pi-

fr1ves hi trcrn de ondixer en serveis

i oportunitats. faqnert de riquesa del
pais haurd de servir per millorar la qualitat
de vida de tots els se.r habihnts, pirinencs

inclosos. Podrem tenir millors serveis sani-

taris, educatius, tecnoldgics, de fansport
i energdtics, d'acord amb les necessitats i

especifi citats del territori.

ependdncia hauri de servir per ga-

el dret a decidir de ll\ran. Era Val

6s una petitissima paft de l'esquar-

terada naci6 occitana. Si els catalans tria-
rem el nostrefutur, elsaranesostamb6. Ells

sabran perqui quan icom.

Taa6 hi hauriem de conAixer amb la nos-

1f,f.o"o,.a cor.recrrva. Sempre nr na na-

!![. reracro oesrguar enrre er mon urDa

i el m6n rural. Crec que esdevenir un Estat
hauria d'encomanar-nos conscidncia dts-
tarfent un enorme projecte com[ des de la
diversitat i el respecte. Diversitat de parles,

de costums, de paisatges, de necessitats i

de talents. El Pirineu t6 molt de bo per apor-

tar a aquest pro.lecte comti catalA, i la resta

del pais ho ha de saber ivalorar.

un estat m6s hauria de servir-nos per

ar la relaci6 home-medi. Al Pirineu

a relaci6 6stan antiga com el seu po-

blament humi. Fa mils d'anys que els piri-

nencsvivim al medi idel medi natural. El nou

escenari que tindrem al davant hauria de ser

aprofitat per conciliar els usos, optimi?ar la

gesti6 i valoriEar el patrimoni. Es clar que

no cal la independdncia nacional per assolir
aquestes fites, pero l'augment de recursos

econdmics que se n deriuara f6ra una excel-
lentoportunitat.
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