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la conjura dels
colors
epíleg

Els temps que ens ha tocat viure són d’absoluta efervescència.
Vivim immersos en un debat vibrant sobre la independència i
la construcció de la nova República Catalana. Hem vist sorgir
diverses propostes de redactats constitucionals i diverses
iniciatives impulsen des de diverses perspectives, les seves
aportacions al procés constituent del nou país amb l’honesta
vocació que esdevingui també un país millor.
Per aquest motiu, primer des d’Esquerres pel SíSí i ara des
d’Esquerres per la Independència hem volgut conjurar tots
els colors com a creadors del nostre futur col•lectiu. El resultat
ha estat aquest primer Llibre dels Colors per la República
Catalana independent que tens entre les teves mans, i que no
hagués estat possible sense la implicació de tantes persones
i col•lectius a les quals els hem d’agrair molt gratament el seu
esforç.
Si heu arribat fins aquí, havent llegit tots els apartats del llibre,
haureu observat que no hi ha plantejaments tancats, no hi ha
fórmules màgiques pel que fa a construir entre tothom un país
millor. La nostra intenció des de bon començament ha estat
aportar apunts diversos per al procés constituent. Aquest
procés constituent ha d’anar més enllà del fet de participar en
la redacció de la futura Constitució. Des d’aquestes pàgines
hem volgut donar espai a una diversitat de veus que, des
d’una perspectiva independentista i d’esquerres, han volgut
contribuir amb aportacions al debat sobre com hauria de
pensar-se i organitzar-se el nou país.
Som conscients que no es tracten tots els temes que haurem
de confrontar a l’hora de construir la República, ni es recullen
totes les opinions existents al si de l’independentisme
d’esquerres sobre cadascun d’aquests temes. Hem hagut
de conjugar propostes generals i concretes, car no tenim
referents històrics específics que serveixin el poble treballador
català per tal d’encarar el nostre procés d’independència:
la Ruptura Democràtica cap a la independència respecte
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l’Estat espanyol en el marc de l’Europa dels mercats i de
la Troika. Tampoc no hem pogut tractar adequadament
l’articulació de les relacions a nivell dels Països Catalans
entre Catalunya, el País Valencià i les Illes, impossibilitada
per una Constitució espanyola que prohibeix explícitament
els lligams federals entre comunitats autònomes i fiscalitza
qualsevol relació puntual (art. 145). Agraïm doncs la salutació
feta des de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.
La independència, sens dubte, serà un oportunitat per saltar,
també, aquest obstacle a la democràcia.
Per qüestions de temps i espai no hem tractat diverses
qüestions importants com propostes des de l’àmbit de la
cultura, la llengua, les infraestructures (trens, avions, ports,
carreteres... ), la política fiscal, la generació de recursos públics
i col•lectius, les institucions polítiques de què ens hauríem de
dotar, la distribució i el comerç (interior i exterior), la gestió
concreta dels béns naturals com l’aigua... La importància
de tots aquests temes requereix d’espai per a plantejar-los
adequadament, que procurarem treballar en un futur proper,
donant espai a noves i igualment diverses veus.
Igualment remarcable és el fet que no hem pogut encarar
el període de Ruptura. Què caldrà fer mentre abandonem
el llast de les velles institucions autonòmiques i ens dotem
de les noves institucions de la nostra nova democràcia
republicana? Ara per ara, hi ha poques propostes sobre
aquesta temàtica i la que pren més centralitat és la creació
de l’Assemblea de Càrrecs Electes que ha estat teoritzada per
diverses instàncies.
Al marge d’això, aprofitem aquestes línies per convidar
el conjunt del poble a omplir la paleta de colors d’aquest
projecte engrescador i apassionant: pensar i contribuir a
dotar-nos de noves institucions i de nous paradigmes socials,
polítics, econòmics i culturals més solidaris i, per tant, al
servei de les persones.
En síntesi, amb aquestes pàgines hem volgut recollir una
diversitat d’opinions que coincideixen, fonamentalment, en
dos punts: primer, que no aconseguirem cap transformació
social a casa nostra sense disposar de la nostra sobirania, de la
nostra independència; i segon, que només aconseguirem la
nostra independència, la nostra sobirania nacional i popular,
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si assumim col•lectivament que la República Catalana
independent ha de ser un país millor, més democràtic, més
participatiu, més just socialment de forma que, en el nostre
camí vers la ciutadania plena, les generacions futures puguin
esdevenir homes i dones lliures en una terra lliure.
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