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«RES DE SUBSTANTIU HA CANVIAT»
document

«Un nou partit hauria de
denunciar la ficció política
instal.lada a Catalunya»

Després de 23 anys de nacionalis-
me conservador, Catalunya ha
passat a ser governada pel nacio-
nalisme d’esquerres. Res de subs-
tantiu ha canviat. N’hi ha prou de
dir que l’actual Govern ha fixat
com la seva principal tasca políti-
ca la redacció d’un nou Estatut.
Molts ciutadans catalans creiem
que la decisió és conseqüència de
la incapacitat del Govern i dels
partits que el componen per en-
frontar-se als problemes reals dels
ciutadans. Com totes les ideolo-
gies que rendeixen culte a l’àmbit
simbòlic, el nacionalisme confon
l’anàlisi dels fets amb l’adhesió a
principis abstractes. Tot sembla
indicar que, a l’escollir com a
principal tasca política la redacció
d’un nou Estatut, l’element sim-
bòlic ha desplaçat una altra vega-
da allò que és necessari.

La tàctica desplegada durant
més de dues dècades pel naciona-
lisme pujolista, en què avui insis-
teix el tripartit, ha consistit a pro-
piciar el conflicte permanent en-
tre les institucions polítiques cata-
lanes i les espanyoles i, fins i tot,
entre els catalans i la resta dels es-

panyols. És escandalosa la pedago-
gia de l’odi que difonen els mitjans
de comunicació del Govern català
contra tot el que és «espanyol». La
nació, somiada com un ens homo-
geni, ocupa el lloc d’una societat
forçosament heterogènia.

El nacionalisme és l’obsessiva
resposta del Govern davant qualse-
vol eventualitat. L’única cosa que se
li resisteix són els problemes, que
cada vegada són més vigorosos i
complicats. Per exemple, el de
l’educació dels nens i els joves cata-
lans. La política lingüística que s’ha
aplicat a l’ensenyament no ha im-
pedit que els estudiants catalans
ocupin un dels nivells més baixos
del món desenvolupat en compren-
sió verbal i escrita. Aquest és només
un dels resultats més significatius
de dues dècades de gestió naciona-
lista. Dues dècades en què el poder
polític, a més, ha renunciat a apro-
fitar l’importantíssim valor cultu-
ral i econòmic que suposa la llen-
gua castellana, i ha negat el seu
caràcter de llengua pròpia de molts
catalans.

La decadència política en què el
nacionalisme ha sumit Catalunya
té un correlat econòmic. Des de fa
temps la riquesa creix en una pro-
porció inferior a la d’altres regions

espanyoles i europees comparables.
Un bon nombre d’indicadors cru-
cials, com la inversió productiva es-
trangera o les xifres d’usuaris d’in-
ternet, ofereixen una imatge de Ca-
talunya molt llunyana del paper de
locomotora d’Espanya que el nacio-
nalisme s’havia autoproposat. La se-
va reacció ha estat l’acostumada:
atribuir la decadència econòmica a
un repartiment de la hisenda públi-
ca suposadament injust amb Cata-
lunya. Val la pena recordar que una
de les acusacions tradicionals de

l’esquerra a l’anterior Govern con-
servador havia estat, precisament,
la de no saber gestionar amb
eficàcia els recursos de què disposa-
va i practicar una política victimis-
ta que ocultés els seus fracassos de
gestió.

El Govern tripartit ha necessitat
poc temps per adherir-se a aquesta
reacció purament defensiva, que, a
més, ha incorregut amb freqüència
en la immoralitat. Algun dels seus
consellers no ha tingut cap mena
d’inconvenient a afirmar que, men-

tre el nord espanyol treballa, el sud
dilapida. No sembla que el creixent
aïllament de Catalunya respecte a
Espanya i que la seva visible pèrdua
de prestigi entre els ciutadans es-
panyols hagin contribuït a pal.liar
aquesta decadència.

No obstant, el nacionalisme sí
que ha estat eficaç com a coartada
per a la corrupció. Des del cas Banca
Catalana fins al més recent del 3%
(que passarà a la història per haver
provocat una de les sessions més
humiliants que hagi viscut un par-
lament espanyol) tota acusació de
frau en les regles de joc s’ha camu-
flat darrere del consens. Un consens
que no només es manifesta als esce-
naris del parlamentarisme, sinó
que forma part del paisatge. Es pot
dir que a Catalunya hi actua una
corrupció institucional que afecta
qualsevol ciutadà que aspiri a un
lloc de titularitat pública o preten-
gui beneficiar-se de la distribució
dels recursos públics. En termes ge-
nerals, el requisit principal per ocu-
par una plaça, rebre una ajuda, o
beneficiar-se d’una legislació favora-
ble, és la contribució al mite identi-
tari i no els mèrits professionals del
candidat o l’interès pràctic de la so-
cietat.

Com que les forces polítiques re-
presentades avui al Parlament es
mostren insensibles davant aquest
estat de coses, els sotasignats no se
senten representats pels actuals

partits i manifesten la necessitat
que un nou partit polític corregei-
xi el dèficit de representativitat
del Parlament. Aquest partit, iden-
tificat amb la tradició il.lustrada,
la llibertat dels ciutadans, els va-
lors laics i els drets socials, hauria
de tenir com a propòsit immediat
la denúncia de la ficció política
instal.lada a Catalunya. Oposar-se
als intents cada vegada menys dis-
simulats de trencar qualsevol vin-
cle entre catalans i espanyols. I
oposar-se també a la destrucció
del raonable pacte de la transició
que fa poc més de 25 anys va tor-
nar a situar Espanya entre els
països lliures.

La millor garantia del respecte
de les llibertats, la justícia i l’equi-
tat entre els ciutadans, tal com es
conceben en un Estat de Dret, resi-
deix en el ple desenvolupament
de l’actual règim estatutari de les
Autonomies, emmarcat en la
Constitució del 1978.

És cert que el nacionalisme uni-
fica transversalment la teoria i la
pràctica de tots els partits catalans
fins ara existents; precisament per
això, està lluny de representar el
conjunt de la societat. Fem una
crida, doncs, als ciutadans de Ca-
talunya que se sentin identificats
amb aquests plantejaments a re-
clamar l’existència d’un partit po-
lític que contribueixi al restabli-
ment de la realitat.H

El manifest de la decepció
Els intel.lectuals firmants de l’escrit en contra del nacionalisme a Catalunya
mostren visions diferents sobre la proposta de crear una nova força política

«Profundament cansats del nacio-
nalisme». Així descriu l’escriptor
Ferran Toutain el sentiment de la
quinzena d’intel.lectuals que di-
marts passat van firmar un mani-
fest antinacionalista en què es de-
manava a la societat catalana que
promogués un nou partit. El dia 21
de juny es presentarà en societat
aquest escrit en un acte que tindrà
lloc al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona. L’èxit o el
fiasco d’aquesta cita marcarà el fu-
tur d’aquesta iniciativa.

Fins ara havien sorgit a Catalu-
nya diverses plataformes, de caràc-
ter minoritari, per expressar el seu
rebuig a les mostres de nacionalis-
me a Catalunya i, de manera espe-
cial, contra la política lingüística
de la Generalitat. Es tracta de l’As-
sociació per la Tolerància, Profes-
sors pel Bilingüisme, Convivència
Cívica Catalana i Fòrum Babel.

Aquesta vegada, no obstant, el
manifest no es limita a la crítica,
sinó que, a més, insta a la creació
d’un nou partit antinacionalista.
No obstant, cap dels promotors de

l’escrit –promogut entre altres per
Arcadi Espada, Félix de Azúa, Félix
Ovejero, Albert Boadella, Francesc
de Carreras o Xavier Pericay– ha ma-
nifestat la seva intenció d’empren-
dre directament l’aventura de crear
una força política.

Tenint en compte el que declaren
els promotors del manifest i algunes
de les 200 persones que s’han adhe-
rit al text, les postures sobre els pas-
sos a seguir a partir de la presenta-
ció de l’escrit en societat són molt di-
verses. Entre els firmants hi ha qui
pren com a model el Partit Radical
italià, amb una organització i un
funcionament heterodoxos que el
diferencien dels partits tradicionals.
Un optimista Ivan Tubau ha arribat
a expressar la seva confiança a «arri-
bar a tenir presència al Parlament».

D’ESQUERRES O DRETA / Entre els fir-
mants consultats –la majoria prefe-
reixen parlar sense donar el nom–
hi ha els que consideren que el nou
partit hauria d’estar «a l’esquerra
del PP», mentre que altres no hi es-
tan d’acord. «No hem dit mai que si-
guem d’esquerres», va dir Toutain
divendres passat a TV3. I fins i tot va
afegir: «No diem que hi hagi d’haver
un únic partit, poden ser dos, tres,
quatre, els que siguin».

«Aquest és un moviment molt
transversal», reconeixen els pro-
motors del manifest. Ovejero se si-
tua a l’esquerra radical, mentre
que Francisco Caja, líder de Con-
vivència Cívica Catalana, manté
acords amb organitzacions antica-
talanes d’extrema dreta del País
Valencià i de les Balears, amb les
quals coincideix en el seu rebuig a
la unitat de la llengua. Aquesta
postura de Caja l’ha portat a patir
més d’una vegada les ires d’inde-
pendentistes radicals.

Entremig d’aquestes ideologies
se situa la majoria. Aquells que,
com Toutain, Espada i De Carreras,
reconeixen que se senten decebuts
amb la política de Pasqual Mara-
gall, a qui van votar amb l’espe-
rança que acabés amb el naciona-
lisme de CiU.

Gairebé tots veurien bé que
sorgís un partit, però no estan dis-
posats a intervenir directament en

el procés: «¿Qui pot pensar que un
partit es pot organitzar i tirar en-
davant amb gent com nosaltres?»,
admetia un firmant. El catedràtic
de Dret Constitucional Francesc de
Carreras explica que la seva re-
ferència són les plataformes bas-
ques Fòrum d’Ermua i Ja N’hi ha
Prou. La majoria reconeixen que es
prenen el seu recolzament públic
al manifest com una forma d’en-
viar «un últim avís» a Maragall: «O
deixa de cedir davant Esquerra o
això va al desastre».H

EFE / TONI ALBIR

33 D’esquerra a dreta, a dalt, Ferran Toutain, Félix Pérez Romera,
Francesc de Carreras, José Vicente Rodríguez Mora i Arcadi Espada. A
baix, Albert Boadella, Xavier Pericay i Félix de Azúa, el dia 7 de juny.
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