Un projecte comú de benestar i prosperitat
Josep-Lluís Carod-Rovira
Els Països Catalans són molt més que una unitat lingüístico-cultural. Feliçment, no
compartim només una llengua i una cultura, sinó també unes relacions comercials
intensíssimes i una mateixa estructura econòmica, de petites i mitjanes empreses i
algunes multinacionals.
Per això hem de superar el romanticisme catalanesc en clau estrictament cultural i
articular una estratègia nacional sencera. Hem de deixar enrere “les relacions
fraternals”, el “mallorquins i catalans cosins germans” tan propis de la Renaixença
per fer un salt endavant i plantejar els Països Catalans com un espai d’una nació
compartida en què cap territori és més nacional que l’altre.
És per tant imprescindible fer el pas del concepte de nació cultural al de nació
política. Però això només arribarà si superem el reduccionisme del discurs
lingüístico-cultural i entrem de ple en l’àmbit socioeconòmic, subratllant els
elements d’interès comú de caràcter pràctic i quotidià, basats en la prosperitat, el
benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.
Parlo d’implementar polítiques encaminades cap a aquests interessos econòmics i
socials compartits. Parlo d’impulsar el corredor ferroviari de mercaderies i
d’interconnectar ports i aeroports per convertir-nos en la porta d’entrada i sortida de
mercaderies d’arreu del món a Europa. Però també del suport fiscal a les persones
emprenedores, d’impulsar la creativitat, la recerca i la innovació, de potenciar
l’intercanvi de coneixement i de professionals, d’impulsar la reciprocitat en les
comunicacions o d’incentivar el turisme. Tot això, lògicament, al costat d’enfortir les
relacions institucionals, com ja hem fet reconstruint la unitat trencada a l’Institut
Ramon Llull i situant sota un mateix paraigües tots els territoris de parla catalana.
Perquè només així aconseguirem un territori equilibrat, en xarxa, amb oportunitats
arreu. En definitiva, un projecte nacional fort, competitiu, amb valor afegit i de futur
i unes organitzacions polítiques còmplices i motor d’aquesta estratègia.
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