
Vilaweb CN : Aquest llibre es la continuació del primer que vas escriure? 

Llorenç Planes : Aquest llibre no pretén ésser la continuació de cap altre.
El "Petit llibre de Catalunya Nord" va sortir en 1974 en una primera edició signada Llorenç Planes 
i, en 1978, en una segona edició, ampliada i signada Llorenç Planes i Montserrat Biosca. Era una 
sèrie de reflexions sobre la situació de Catalunya Nord i destinada particularment als nord catalans. 
El llibre actual, "Per comprendre Catalunya Nord" es dirigeix sobretot a catalans de fora de 
Catalunya Nord per explicar les particularitats pròpies de Catalunya Nord i té com a ambició 
principal d'ajudar-los a entendre el que és aquest país, tot i que pugui també interessar gent que viu 
aquí. 

Vilaweb CN : Creus que, el fet que dos d'aquests tres partits catalanistes que ara hi ha a Catalunya 
Nord, son part d'organitzacions sud-catalanes (ERC i CDC) és el que impedeix que és pugi 
presentar a les eleccions locals (ajuntaments, consell general i/o regional) en una sola llista 
catalana? tindria futur? 

 Llorenç Planes : La meva opinió és que la divisió del moviment polític catalanista de Catalunya 
Nord en diferents partits és un factor d'afebliment, sobretot perquè l'electorat que vota catalanista és 
de poc pes (només en casos molt excepcionals passa del 3 %). Hi ha doncs pocs electors i pocs 
militants i si els dividim en varis partits arribem  a una multituds d'actors tots d'una gran feblesa 
política. Crec doncs que valdria millor tenir un sol partit polític. Això no impediria que alguns 
militants fossin més aviat amics de CDC, d'altres més aviat d'ERC o d'altres,d'altres tendències 
eventualment. Unitat no significa uniformitat de les posicions polítiques. Però l'esmicolament actual 
és forçosament una mostra de feblesa. 

Vilaweb CN : ara que és parla tant d'independència a Catalunya Sud: si aquesta l'aconsegueix, que 
passaria a Catalunya Nord? son les declaracions de Christian Bourquin, la constatació de que els 
polítics nord-catalans  jacobins tenen por d'aquest fet? 

Llorenç Planes : Em sembla que la gent d'aquí està cercant al sud una solució als seus problemes 
(que vinguin fàbriques, trobar-hi clients, trobar-hi feina, que vinguin a fer turisme ...). Com més 
això s'intensificarà més les relacions entre el nord i el sud de la frontera seran intenses i viscudes 
com a positives. Una independència de l'actual Catalunya autònoma hauria d'anar en aquest sentit i, 
si hi ha al sud una voluntat política d'intensificar les relacions transfrontereres, cosa que podem 
esperar d'una Catalunya Sud independent, les relacions s'haurien d'intensificar de manera molt 
positiva per Catalunya Nord.
Però la solució als nostres problemes ha de venir de nosaltres mateixos, de la nostra capacitat a fer 
reconèixer un territori nord català amb un estatut d'autonomia si possible, o com a mínim de regió 
particular, de manera a ésser amos de les relacions que establiríem amb Catalunya Sud. Actualment 
només els polítics catalanistes demanen això i a més estan dividits.
Crec que cal reforçar la consciència de l'existència d'una comunitat nord catalana, en la que 
forçosament s'han d'incloure els nou vinguts, reforçar el seu reconeixement institucional i reforçar 
el diàleg i la col·laboració amb Catalunya Sud, que sigui autònoma o que sigui independent. Aquest 
camí no és fàcil i no tothom estarà d'acord, ho veiem en algunes posicions polítiques, però hi ha una 
evolució del món cap a la desaparició de les fronteres i la disminució de la força centralitzadora dels 
Estats que juga a favor d'un apropament cada cop més gran.


