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La realitat que compartim
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La vigília de la Diada, aquest passat 
10 de setembre, milers de nord-ca-
talans es manifestaven als carrers 
de Perpinyà per reivindicar que el 
nom de la nova regió administrativa 
francesa en què ha quedat absorbida 
Catalunya Nord, faci una referència 
explícita a la catalanitat de les co-
marques del nord i per reclamar que 
es doti al territori de mitjans i estruc-
tures per desenvolupar polítiques 
lingüístiques, culturals, econòmiques 
i socials específiques en el marc 
d’aquesta nova regió. L’endemà, Onze 
de setembre, bona part dels que 
ens havíem manifestat a Perpinyà 
també érem a Salt per participar en 
la concentració de la Diada. Aquesta 
és la imatge de la realitat dels Països 
Catalans avui. Cometríem un error 
qualificant aquestes dues mobilitza-
cions d’incompatibles i limitant-nos a 
somriure per la distància d’anys llum 
que existeix entre les dues mani-
festacions tot i que geogràficament 
només les separaven un centenar de 
quilòmetres. La demanda d’un nom 
i l’equivalent a un estatut a Catalun-
ya Nord, i una mobilització per un 
nou estat al Principat. Però des de 
Catalunya Nord tenim molt clar que 
tot forma part de la mateixa reivin-
dicació del territori català. Per això 

s’havia demanat suport al sud per a 
la manifestació de Perpinyà i per això 
es va agrair que vinguessin a desfilar 
pels carrers de la capital nord cata-
lana militants, amics i simpatitzants 
del sud.

Entre Figueres i Perpinyà avui hi ha 
una frontera administrativa però 
també hi és d’alguna manera entre 
el Principat de Catalunya i el País 
Valencià, les Illes Balears o la Franja. 
Per això creiem que des de contex-
tos, ritmes i realitats diferents, tots 
aquests territoris compartim uns 
mateixos anhels i ens necessitem 
els uns als altres per avançar cap a 
l’alliberament de la nació entera. 

No es tracta només d’ajudar des del 
centre del territori els germanets tan 
simpàtics i exòtics de la Catalunya 
Nord, el País Valencià o les Illes. Els 
anomenats «perifèrics», sem espe-
rançats, atents i participatius, amb el 
procés en marxa al Principat perquè 
hi tenim molt en joc. Tenir la referèn-
cia d’un Estat català per a les nostres 
reivindicacions és molt important. 
Des de Catalunya cal tenir molt clar 
que no es pot deixar de banda la 
reivindicació del conjunt dels Països 
Catalans, i en el cas de Catalunya 

Nord, ajudar a acabar amb la falsa 
idea que el procés cap a un nou estat 
és només un qüestió «peninsular», 
interna de l’Estat espanyol.

Esquerra Republicana de Catalunya 
Nord titula el seu butlletí informatiu 
periòdic d’aquesta manera: «L’ac-
tualitat dels Països Catalans, vista 
des de Catalunya Nord». Aquesta és 
la realitat que compartim: atents, 
engrescats i partícips del que s’està 
construint al Principat, un dels 
Països Catalans, des de mirades i 
contextos diferents que tenen molt 
en comú. p




