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La Padània no existeix
Els independentistes del Vènet impulsen Veneto Stato com a alternativa a la
Lega Nord de Bossi i amb l'objectiu de convocar un referèndum
d'autodeterminació | Consideren que Roma reaccionaria "pitjor" que Madrid a una
consulta com la catalana i que en un primer moment, Itàlia no reconeixerà la
independència de Catalunya
D'esquerra a dreta, Antonio Guadagnini, Anna Arqué i Luca Polo, en la presentació a la UCE de Veneto
Statosecretari general del partit sobiranista Veneto Stato, forma Foto: Jordi Palmer / Nació Digital

El territori del Vènet, actualment part d'Itàlia, podria esdevenir un nou estat europeu si es
compleixen els objectius de Veneto Stato, una formació jove -creada el 2010- i encara sense
representació política que té com a objectiu bàsic la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació
en el que actualment és la regió italiana del Vènet, i que, amb capital a Venècia, es reivindicaria
com a hereva de la Sereníssima República de Venècia (a la foto inferior, la bandera de la
república veneciana), una entitat ?amb 1000 anys d'història? encarada amb els ?150 anys
d'història d'Itàlia.

En el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, dos representants de Veneto Stato, el seu secretari
general, Antonio Guadagnini, i el responsable de relacions internacionals, Luca Polo,
acompanyats de la vicerectora d'internacional de la UCE, Anna Arqué, han presentat el seu
projecte polític mot interessats especialment en marcar la diferència amb la Lega Nord de Bossi,
perquè ?la Padània no existeix? i ?el més lògic si ets independentista és votar un partit que vol la
independència, no un partit que vol governar a Roma?.
Segons ha apuntat Guadagnini, el partit de Bossi ?es va inventar un país que no existeix? i a
més, ?no ha fet res per independitzar-lo?. Com a alternativa, Veneto Stato ofereix un projecte
centrat en una entitat que sí existeix, el Vènet, i amb la voluntat d'unir transversalment voluntats a
favor de la independència.
Segons les enquestes amb les que treballa Veneto Stato, ?un 50% de vènets és favorable a la
independència?, tot i que la majoria voten actualment la Lega, raó per la qual un dels seus
objectius es esgarrapar votants a la formació de Bossi. De moment però, Veneto Stato només s'ha
presentat a les eleccions italianes del 2013, amb un resultat discret i sense arribar al dos per
cent, però esperen la seva oportunitat a les properes eleccions regionals, previstes per al 2015.
El mirall català
A diferència del procés escocès, que va més avançat que el català, el procés vènet s'emmiralla en
Catalunya, convençuts que una Catalunya independent seria bona per als objectius del Vènet.
?Confiem en vosaltres?, ha afirmat Polo, que ha lamentat que Roma reaccionarà ?pitjor que
Madrid? davant un eventual referèndum al Vènet, tot i que Guadagnini és del parer que ?si el
moviment és realment popular la reacció de Roma importarà poc?.
A més, s'han mostrat convençuts que, en l'escenari d'una Catalunya independent, ?Roma no us
reconeixerà, però això no es cap problema, com demostra el Kosovo? i han assegurat que Itàlia ?no
és cap lider en política internacional, sinó que és un seguidor? del que fan els altres països i per
tant, seguirà la decisió de les potències mundials.
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