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Els populars pretenen canalitzar el malestar d’un grup de pensadors fins ara ubicats en l’òrbita socialista

Només el PP avala els intel·lectuals
que reclamen un partit espanyolista
El govern català compara el manifest amb el de Losantos del 1981

Lluís Bou
BARCELONA

El PP va ser ahir l’únic partit
català que va sortir en defensa
de l’aparició d’un nou manifest
contra el nacionalisme català,
inmpulsat per un grup de 15

intel·lectuals que proposen la
creació d’un futur partit d’ori-
entació desacomplexadament
espanyolista. La presentació del
manifest ahir va provocar un
ampli debat polític, però més
pel fet que la majoria de fir-
mants es movien fins ara en

l’òrbita socialista que no pas pel
seu contingut, que a grans ter-
mes és l’habitual de les procla-
mes d’aquestes característi-
ques. Cap partit no va donar
credibilitat a l’aposta per crear
una nova formació política, pe-
rò és evident que el PP intueix

que pot acabar canalitzant el
malestar expressat per aquests
intel·lectuals ara crítics amb
l’administració tripartida cata-
lana.

Francesc Vendrell (PP) va in-
tentar recollir ahir aquests mo-
viments que detecta a les files

socialistes, i va proclamar que
des de fa anys el seu partit ex-
pressa moltes opinions coinci-
dents amb les del nou manifest.
“Fa molt temps que ells hauri-
en pogut dir exactament el
mateix. Per què no ho van dir
abans?”, es va preguntar, pres-
sionant la resposta cap al fet
que s’estan enfrontant al go-
vern presidit pel PSC. “És que hi
havia esperances que ara s’han
vist frustrades?”, va reiterar
mentre convidava a promoure
el debat encetat pel document.

Cap més expressió de suport
es va sentir des l’arc polític. El
govern català s’hi va pronunci-
ar, per boca del conseller pri-
mer, Josep Bargalló, ironitzant
que tothom té el dret d’auto-
definir-se com a intel·lectual, i
comparant el manifest fet pú-
blic ahir amb el que van pro-
moure el gener del 1981 l’ara
locutor de la COPE Federico Ji-
ménez Losantos i el sociòleg
Amando de Miguel.

Felip Puig (CiU) va fer una
altra interpretació, i va augurar
que la presentació del manifest
significa que el PSC i el PP al-
guna cosa no han fet bé. Puig va
definir el projecte impulsat pel
manifest com a tributari d’una
pàtina “pijo progressista” i d’u-
na clara obediència nacionalis-
ta espanyola. “Deu ser que el
PSC no acaba de fer bé la seva
feina o bé que el PP no aglutina
prou sensibilitats”, va resumir.

Joan Ridao (ERC) va donar
per reals les afirmacions del
manifest quan s’escandalitza
per l’existència d’un govern
“nacionalista d’esquerres” a
Catalunya. I va utilitzar aquesta
afirmació per reivindicar l’en-
cert d’ERC quan va apostar pel
pacte tripartit. “ERC ha arros-
segat la base social del PSC al
terreny del catalanisme més
reivindicatiu”, va proclamar el
parlamentari republicà.

L’afirmació no va agradar
gens als socialistes, que se
senten pressionats pel movi-
ment del grup d’intel·lectuals
i d’algun sector crític intern
com Àgora Socialista, i no vo-
len que vagi a més. I la porta-
veu del PSC a la ponència a
l’Estatut, Lídia Santos, no va
dubtar a convocar la premsa
per negar el que afirmava
ERC. “El PSC no és nacionalis-
ta. Nosaltres som catalanistes,
però no som nacionalistes, i
no hi ha d’haver conflicte en-
tre l’autogovern i l’Estat comú
que compartim entre tots els
pobles d’Espanya”, va apun-
tar. De gir del govern cap al
nacionalisme no en va apreci-
ar cap ni un. El mateix va dir
Joan Boada (ICV), que hi va
veure una maniobra de “ca-
ràcter lerrouxista”.

XAVIER BERTRAL

La majoria dels impulsors del manifest contra el nacionalisme català ahir al final de l’acte convocat a Barcelona

Agitant les masses

Un grup de ‘no nacionalistes’
presenta un manifest contra el
“nacionalisme d’esquerres” del
PSC i l’“extrema dreta d’ERC”

Albert Balanzà
BARCELONAN

o sembla la mi-
llor idea presen-
tar la proposta
d’un nou partit
polític espanyo-

lista a Catalunya en un res-
taurant de la plaça Reial que
es diu El Taxidermista –i que
curiosament abans havia estat
el Cafè Espanyol–, però això
és el que van fer ahir Félix de
Azúa, Albert Boadella, Fran-
cesc de Carreras, Arcadi Espa-
da i Ivan Tubau. Com els va definir el
mateix Carreras, aquells que fan
“activitats que se solen dir intel·lectuals”.

Després d’un any de sopars en el també
extaller de taxidèrmia i abans de quedar
dissecats, els anomenats intel·lectuals van
presentar ahir un manifest no només
contra el nacionalisme conservador sinó
també contra el d’esquerres que, al seu
parer, encarna el PSC des que governa
amb l’“extrema dreta catalana d’ERC”.
Entre els sotasignants, hi ha molts
habituals de les diverses miniplataformes
en què es mouen o s’han mogut aquests no
nacionalistes en els últims anys (Foro Babel,
Asociación por la Tolerancia, Convivencia

Cívica Catalana), és a dir, Josefina Albert,
Paco Caja, Javier Nart, Xavier Pericay,
Ferran Toutain, Eugenio Trías o Ignacio
Vidal-Folch. I ara també s’hi ha afegit
alguns altres, despistats o no, com Sergi
Dòria, Ramón de España, Sabino Méndez,
Javier Pérez Escohotado, Ponç Puigdevall,
Lluís Maria Todó i mitja família Jiménez
de Parga.

Amb la cara de pomes agres de sempre
i apretats en un altell de l’establiment, els
portaveus van començar a disparar amb la
munició tradicional: “Som ciutadans
cansats que la situació política no es
correspongui amb la realitat” (Pericay); “la
tonteria provinciana ens sumeix en una

profunda depressió”
(Boadella); “ni al País Basc el
PSE planteja una hostilitat tan
gran contra tot el que és
espanyol” (De Azúa); “Espanya
és una realitat tangible i la
resta pertany a la
sentimentalitat privada”
(Espada). D’aquí a dir que al
Parlament de Catalunya no es
pot parlar en castellà (oblidant
els exemples d’Aleix
Vidal-Quadras, Julio Ariza i

Alberto Fernández Díaz), que a Catalunya
hi ha oficines per denunciar qui parli en
castellà o que els mitjans de comunicació
del govern català fan “pedagogia de l’odi”
contra els espanyols...

Els capdavanters de la iniciativa van
assegurar que no seran ells qui formaran el
nou partit polític que demanen, sinó que és
“la societat catalana” la que ho farà perquè
Catalunya hi està “irremeiablement
abocada”. I perquè ho està? Perquè, segons
Espada, el PSC ha fet “un seguidisme
corregit i augmentat” del nacionalisme de
CiU i perquè el PP, segons Pericay, “no és
idoni”. El dia 21 seguiran agitant les masses
en la presentació oficial al CCCB.


