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Tots els que som en això, hi som pel que hi
som. I hi som per guanyar. La independència
només es pot aconseguir amb una majoria de
dones i homes que hi estiguin a favor. Però
només amb una majoria de dones i homes a
favor, no n’hi ha prou. Des de l’esquerra independentista hem de treballar per sumar, per
incorporar cada dia més gent disposada a exercir algun
dia el nostre dret a decidir, i per tal que l’exerceixin en favor de la constitució d’un nou estat al si de la UE.
Hi ha qui diu que estem en el bloc de les nacions sense
estat que poden incorporar-se al grup dels estats en el primer terç del segle XXI. I segurament és cert. Com també
és cert que, dins aquest bloc, som a la cua. Si per ambició
política som dins el grup en què hi ha el Quebec, Escòcia,
Flandes i el País Basc, pel nivell de les estructures d’estat
i de l’entorn social que és còmplice d’aquest projecte, som
encara lluny d’aquests països. Les organitzacions independentistes que treballem perquè els Països Catalans tinguin
com més aviat possible un estat propi no comptem amb
cap grup econòmic o estructura empresarial que sigui favorable a aquest procés, ni tampoc no comptem amb el
suport de cap dels sindicats majoritaris del país ni amb la
complicitat de cap gran mitjà de comunicació. Tot això és
una mostra fefaent que, paral·lelament al procés d’incorporació de milers de persones al projecte de la independència, ens cal la construcció d’una sèrie d’estructures de suport, més enllà de les estrictament polítiques.

Així mateix, avui per avui, el nostre projecte
no compta amb la complicitat d’organismes
internacionals, ni de governs estatals, ni de
lobbies econòmics internacionals que puguin
donar cobertura i reconeixement a una eventual constitució del nostre país en un estat.
Les altres nacions sense estat que hem esmentat abans, en canvi, que sí que compten amb aquests
suports, tant interns com externs, els han anat construint
durant anys ben sovint des dels seus governs respectius.
Al nostre país, en canvi, la construcció d’espais de sobirania ha estat pràcticament inexistent, reflex de la nul·
la consciència dels seus governants. Ara, amb l’esquerra independentista al govern, tant del Principat com de
les Illes, cal aprofitar el moment per anar bastint estructures d’estat. Ningú no pot assegurar que algun dia tinguem una majoria social favorable a la independència,
però, si ho arribem a aconseguir, no pot agafar-nos sense els deures fets. Per això hem d’aprofitar la nostra presència institucional per bastir espais de sobirania: cercar
complicitat amb el món econòmic, donar a còneixer els
Països Catalans al món, aprofitar, teixir una xarxa comunicacional, fer del català una llengua de cohesió social...
Cal preparar el país per guanyar el referèndum, però també per a l’endemà de la independència. |
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