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ELSDARRERS anys les comme-
moracions de l’Onze de Setem-
bre han pres una dimensió i un
sentit especials. La Diada Naci-
onal de Catalunya ha esdevin-
gut un veritable punt d’inflexió
per a un país que s’ha cansat
d’esperar respostes que no arri-
ben i, quan ho fan, és en forma
de reprovacions, amenaces i im-
properis.

El procés estatutari de 2006 i
la sentència demolidora delTri-
bunal Constitucional, la publi-
cació de les balances fiscals (que
evidenciaven una sagnia conti-
nuada i insostenible de Catalu-
nya), l’escanyament de la min-
sa capacitat financera de la Ge-
neralitat o la persecució de la

immersió lingüística a l’escola
i la unitat de la llengua a tots els
territoris de parla catalana ha
conduït a un malestar progres-
siu i organitzat de la societat ca-
talana.

Molts ciutadans d’aquest pa-
ís tenen la sensació de ser al cap
del carrer, tant des de l’aspecte
nacional i social com des de
l’econòmic, i reclamen una sor-
tida urgent al marge d’un estat
centralista i recentralitzador, que
es creu inqüestionable i immu-
table. Contra molts discursos
apocalíptics, l’evolució del ma-
pa polític europeu desmitifica
tossudament el principi sagrat
de la intangibilitat de les fronte-
res dels estats i la doctrina im-
mutable de deixar les coses tal
com estan.

La història d’Europa demos-
tra que aquests principis d’in-
tangibilitat i inamobilitat han es-
tat repetidament invalidats pels

fets. Des dels les paus i tractats
deWestfàlia i d’Utrecht fins la
descomposició a gran escala de
l’antiga URSS, els estats cons-
tituïts d’acord amb les conjun-
cions polítiques i temporals no
són ni eterns ni intocables. Com
bé diu l’escriptor Joan F. Mira,
l’única constant inqüestiona-
ble dels últims tres segles euro-
peus és que “no hi ha res cons-
tant en la història d’Europa, i
menys que res les fronteres, el
nombre i forma dels estats i la
seua estructura territorial”.

El principi d’autodetermina-
ció és previst per l’Organització
de les Nacions Unides (ONU) i
la carta de Drets Humans. Pe-
rò difícilment s’aplica quan for-
mes part d’un estat centralista
com el nostre, de dubtosa qua-
litat democràtica, que tanca les
portes a la diversitat cultural i
nacional, i a la lliure determina-
ció dels seus ciutadans. Contrà-

riament a Espanya, totes les ac-
cions institucionals, populars i
multitudinàries a favor del dret
a decidir que s’han donat a Ca-
talunya des de l’any 2010 (si-
guin les del Parlament de Ca-
talunya, els ajuntaments o les
entitats socials), han estat d’una
qualitat democràtica incontes-
table, tant portes endins com a
ulls internacionals.

LaVia Catalana per la Inde-
pendència és també un gran
exemple d’una societat proacti-
va, participativa i que sap or-
ganitzar-se. Un exercici de de-
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Capaunestat propi
mocràcia a ultrança d’un poble,
el català, davant d’un estat, l’es-
panyol, que es creu amo i senyor,
part i jutge, etern i immutable.
La viabilitat del futur estat cata-
là que molts anhelem comença
al món local, perquè els ajunta-
ments són a la base de tota l’ar-
quitectura democràtica, i les co-
marques i municipis de Lleida,
al capdavant del procés. El con-
venciment que volem decidir per
nosaltres mateixos i que Cata-
lunya s’ha de convertir en un
nou estat de la Unió Europea és
una idea àmpliament comparti-
da per la societat lleidatana.

En períodes excepcionals de
la nostra història –el naixement
de la Mancomunitat de Catalu-
nya (1914), la creació de la Co-
missaria de la Generalitat (1932)
i, evidentment, la recuperació
de la Generalitat provisional
(1977)– la Diputació de Lleida
s’ha mantingut fidel a la volun-
tat del poble. Com ara, que Ca-
talunya ha encetat la via dels pa-
ïsos lliures, la de l’estat propi, i
molta gent està disposada a ca-
minar-la.

El convenciment que

volem decidir és una

idea àmpliament

compartida per la

societat lleidatana

❘LLEIDA ❘ Sota el lema Som una na-

ció. Nosaltres decidim, una mul-
titudinària marxa de torxes va
reunir ahir més d’un miler de
persones que van recórrer el tra-
jecte des de l’edifici del Roser,

punt simbòlic de la resistència
de Lleida al setge borbònic del
1707, fins a la SeuVella, on es
va llegir un manifest unitari i va
cantar una coral. La convocatò-
ria, organitzada per diverses en-

titats cíviques i organitzacions
polítiques, va tindre un to festiu
i reivindicatiu i es va desenvo-
lupar sense cap incidència des-
tacable. No hi van faltar els em-
blemes independentistes.

La gran afluència va fer que
les columnes de gent omplissin
tot el carrer d’accés a la SeuVe-
lla, des del Mercat del Pla fins a
la Porta dels Lleons. Es va cre-
ar així una espectacular imatge

amb la visió de les flames de les
torxes serpentejant per la fal-
da del turó de la Seu. La marxa
de torxes serveix des del 2011
com a preàmbul de la Diada a
Lleida.
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