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Països Catalans, en plural

Països Catalans, en plural –un títol doblement programàtic en
la mesura que afirma l’existència d’una realitat i, a la vegada, la
concep i la propugna d’una determinada manera– arreplega
quasi quaranta reflexions d’altres tants intel·lectuals i
professionals de les Illes Balears, Catalunya i el País Valencià.
Darrere els seus noms hi ha centenars de llibres publicats i un
immens currículum de compromís, sense data de caducitat, amb
la seva terra i la seva gent. Tots ells han pensat els Països
Catalans en múltiples ocasions, de vegades en conjunt i altres
per separat, però sobretot han contribuït a fer-los. En aquest
llibre, hi trobarem un gavadal d’idees i d’anàlisis sobre el
passat històric i el present polític, la societat i les institucions,
la llengua i l’economia, la cultura i els mitjans de
comunicació... D’un àmbit territorial o temàtic més global a un
altre de més parcial o sectorial, de la descripció a la
prospectiva. En tots els casos, hi trobam el rigor d’aquells que
no pensen els Països Catalans des de la nostàlgia historicista ni
a partir d’un voluntarisme forassenyat; al contrari, els pensen a
partir d’una aposta absoluta per la realitat i pel pragmatisme: la
voluntat de fer-los perquè ens convenen. I la conveniència
sobretot és per a cada una de les parts. És, així mateix, una
qüestió de dignitat: com podria ser moralment justificable que
els ciutadans dels països de llengua catalana no ens esforçàssim
a contribuir a fer més ric el planeta dels humans amb
l’aportació de la nostra quota de diversitat? I si volem oferir-la,
la nostra identitat diferenciada, la necessitam mantenir en un
estat de plenitud, arrelada i vital, creativa i oberta.

Dades suplementàries

1. Succinta biografia de cada un dels autors.
2. Pròleg d'en Damià Pons.
3. Text estructurat al voltant de set qüestions

fonamentals:
! Quina nació?
! Quin nacionalisme?
! Quin marc institucional?
! Quin espai de comunicació?
! Quina economia?
! Quin model de país?
! Cultura catalana, avui
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