
No podia ser d'altra manera

CONCULCACIONS (61)

Feia temps que esperava un senyal d’aquesta naturalesa. Segur que molta gent com jo, preocupats per
l’esdevenidor del nostre país, fa temps que ens neguiteja veure que l’independentisme existent a Catalunya i
al país en general no progressa com tots desitgem, o no emergeix com una força capaç d’aglutinar tot el
potencial encara massa dispers, que sens dubte existeix. És més, fins ara aquest escampall perillosament
disgregador, fa que els que advoquem per la independència del col·lectiu català, no gaudim de la
ressonància que ens cal per encaminar un futur de resultats esperançadors.

En aquests darrers dies, s’ha produït un fet que pot significar un canvi important, en la configuració de tot
aquest panorama. Es tracta de la creació de La Plataforma per la Sobirania. El nom per si sol no vaticina cap
èxit, sinó fos per les persones que encapçalen aquesta iniciativa i que almenys a mi m’inspiren una gran
confiança, fent-me pensar que és possible que a partir d’ara les coses comencin a canviar positivament, ja
que fins ara la independència sols ha aparegut com un soroll més que altra cosa. La realitat, encara que ens
dolgui ha estat aquesta.

Les persones que han creat aquest fòrum sobiranista són, Hèctor López Bofill, i Alfons López Tena. Aquests
dos promotors, són gent provinent del món intel·lectual, el primer és professor de dret constitucional de la
Universitat Pompeu Fabra i el segon és membre del CGPJ. Un i altre són propers a ERC i CiU.

Confirma les meves esperances, la bona acollida que ha despertat aquest nou projecte. Segons les primeres
informacions, entre les primeres adhesions hi destaquen les següents: Jaume Renyer, Pilar Dellunde,
Ramon Tremosa, Salvador Cardús, Xavier Solano, Xavier Sala Martín, Elisenda Pelauzie, Albert Batalla,
Vicent Partal, Isabel Clara Simó, Felip Martí i Joan Ramon Resina. Cal veure quin respecte els mereix a
Regrupament.cat, a la Plataforma pel Dret de Decidir i Sobirania i Progés.

Des de CiU, tant Artur Mas com Felip Puig sembla que veuen positiva la creació d’aquesta plataforma,
també Víctor Tarradelas, conseller nacional de CDC. Des d’ERC consideren que aquesta proposta encaixa
amb les darreres declaracions de Josep-Lluís Carod Rovira, en referència a convocar un referèndum
d’autodeterminació l’any 2014. 

De moment sembla que la iniciativa ha aportat certes mostres d’aproximació entre CiU i ERC, cosa gens
menyspreable, més aviat al contrari, ja que el reforçament del projecte independentista en pot sortir ben
enfortit.

Si tots aquests fets acaben quallant positivament, pot representar l’inici d’un seriós projecte, que encara que
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llarg i gens fàcil, pugui ser una base sòlida per encarar amb èxit la nostra esperada Independència. 

Evidentment que tant Espanya com França, no es resignaran sense abans haver posat tota classe de
vituperis, dificultats, mentides i pressions de tot ordre, per tal de provocar el fracàs d’un projecte d’aquesta
envergadura. Si m’erro, tenen mala peça al teler, si com espero el projecte català pren cos. 

Encara no està oberta la possibilitat d’enviar adhesions per part del gran públic, però és cosa de dies. No cal
dir que una oportunitat com la que representa aquesta iniciativa hauria de rebre una quantitat enormement
representativa d’adhesions, fer augmentar el nombre de votants en les properes eleccions i canviar el signe
polític del nostre país, presidit per un nou clima de llibertat que ens retorni una nació desperta, sobirana i en
pau amb si mateixa, i amb el món que ens envolta. 

Claudi Romeu, 31 d’agost del 07 
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