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Justificació

Amb la denominació de Paraules del president... s’han anat recollint,
en la col·lecció «Testimonis Parlamentaris», les intervencions i els tex-
tos dels presidents del Parlament al llarg de les diverses legislatures,
els quals han estat aplegats en quatre grans blocs.

El primer bloc era constituït pels discursos pronunciats al Saló de
Sessions, des de la funció institucional de la presidència del Parla-
ment. El segon comprenia els discursos pronunciats en ocasió de
visites institucionals, de recepció de delegacions, de preses de pos-
sessió o d’altres intervencions oficials, en actes celebrats al Palau del
Parlament. El tercer bloc el formaven els discursos o conferències pro-
nunciats fora de la seu parlamentària des de la seva condició de pre-
sidents. I, finalment, el quart bloc era reservat per als escrits, pròlegs
i articles de rellevància institucional.

Aquest esquema de distribució del contingut del llibre, si bé facili-
tava la tasca estructural, deixava en segon terme la seva finalitat:
donar a conèixer el pensament polític de cadascun dels presidents.
D’altra banda, en el cas concret del president Rigol, la seva produc-
ció en discursos, conferències i escrits de tota mena ha estat tan
àmplia i diversificada que feia molt difícil emmarcar-los en l’esque-
ma inicial. A més, durant l’actual legislatura, ja han estat publicats
textos importants produïts en el transcurs del seu mandat. Alguns
han estat inclosos en volums editats en aquesta mateixa col·lecció.
El llibre Camins de diàleg, publicat per Edicions 62 (Barcelona, 2003),
recull les seves «Reflexions des del Parlament», fetes en els tres pri-
mers anys de la legislatura, que constitueixen, sens dubte, una base
important de la seva ideologia.

No semblava, doncs, oportú reeditar textos ja publicats, però sí que
calia complementar-los amb altres textos inèdits que poden oferir-
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nos una base molt més àmplia del seu pensament en altres camps
que van més enllà de l’estrictament polític.

Els blocs programats per a aquesta edició han estat els següents:

I. Política i valors (societat, educació, cultura, mitjans de comunica-
ció, ciència i tecnologia, economia i empresa).

II. Catalunya (història, institucions, autonomia, relació amb Espanya,
afinitats polítiques amb altres regions).

III. Catalans il·lustres.

IV. Europa (Europa de les regions, Unió Europea).

V. Món (problemes d’àmbit mundial).

VI. Conviccions personals.

VII. Balanç i comiat.

Amb aquesta divisió temàtica s’ha pretès facilitar l’apropament al
pensament sociopolític, ètic i, fins i tot, de persona creient del presi-
dent Joan Rigol.

Cal remarcar, però, que, malgrat el voluminós contingut d’aquest
llibre, són molts els textos que no s’hi han pogut incloure, sia perquè
eren repetitius, perquè han estat publicats com a pròlegs de llibres,
articles de revistes i presentació de fullets, o sia, senzillament, perquè
calia fer-ne una selecció.

Creiem, però, que els textos publicats són prou representatius de tot
allò que ha dit el president Rigol al llarg d’aquesta VI legislatura.

JOSEP POCA I GAYA

Assessor del Gabinet de Presidència
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Il·lustres senyores diputades, il·lustres senyors diputats, en nom de
tots els membres de la Mesa i en el meu propi, els agraeixo la confi-
ança que ens fan. Com a òrgan rector col·legiat, dedicarem tots els
nostres esforços a complir les responsabilitats que vostès ens han
encomanat. Representaré, tan dignament com sàpiga, aquest Parla-
ment; mantindré l’ordre de les discussions i dels debats amb impar-
cialitat; compliré i faré complir el Reglament com a expressió de les
normes democràtiques que ens hem donat, i esmerçaré tota la meva
dedicació a aquelles funcions que l’Estatut de Catalunya, les lleis i el
nostre Reglament encomanen al president del Parlament.

Els demano a tots vostès l’ajuda en el compliment d’aquestes tasques,
i sé que la tindré. Gràcies.

Permetin-me unes breus consideracions a l’inici d’aquesta sisena le-
gislatura. Tots junts representem el poble de Catalunya; aquest és el
fonament de la dignitat de cada un de nosaltres, dels qui, com a di-
putats, seiem en aquests escons del Parlament, i aquesta és la nostra
legitimitat democràtica.

En el nostre tracte polític mai hem d’oblidar de reconèixer entre tots
nosaltres aquesta dignitat i aquesta legitimitat i, alhora, mai hem d’obli-
dar tampoc les exigències que això comporta en la nostra relació mútua.

Catalunya és una societat plural, i aquesta afirmació no és solament
la constatació d’un fet obvi, sinó també la d’un valor positiu: la diversitat
de criteris polítics és una riquesa del nostre poble, i som els diferents
partits i la seva derivació en grups parlamentaris els qui hem de contri-
buir a la formació i manifestació d’aquest pluralisme. A aquesta diver-
sitat, hi correspon, hi ha de correspondre, que sempre tots tinguem
actituds de tolerància, de diàleg i de respecte. Així, dignifiquem la de-
mocràcia i també honorem la memòria de tots els qui en els llargs perío-
des de repressió foren fidels a Catalunya i a la lluita per les llibertats
democràtiques. Ells lluitaven per una Catalunya tolerant, dialogant
i cívica. La seva memòria també ens compromet avui a tots nosaltres.

És el Parlament el que ha de dotar Catalunya de Govern i, alhora, ha
d’emparar la diversitat, la discrepància, el debat polític. Aquest és el
sentit de la democràcia parlamentària: la governabilitat, el seu con-
trol, el dret a formular alternatives i el de legislar.
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Però cal tenir present que aquest pluralisme s’aixopluga en un únic
sostre comú, compartit per tots nosaltres: el de la institució d’aquest
Parlament. Deixin-me dir que, si la discrepància és un valor bàsic en
la democràcia, la recerca del consens en l’intent de coparticipar, units
tots plegats, en el bé comú del nostre poble, és també un objectiu que
ennobleix la tasca política, no només perquè tots compartim els va-
lors democràtics i estem al servei de les mateixes institucions políti-
ques, sinó també perquè, en avançar junts, enfortim i donem gruix i
cohesió al nostre país. I això ens ho reclama la realitat política del
nostre poble. En la defensa de la legítima discrepància i en la recer-
ca del consens en les qüestions bàsiques, em tindran sempre perso-
nalment compromès.

Però aquesta legitimitat democràtica, els polítics l’hem de revalidar
dia a dia davant els nostres conciutadans. El nostre Parlament no té el
monopoli de la política, perquè la política és present a tota la societat,
a tots els àmbits de decisió i de comunicació social, però reclamo que la
centralitat institucional de la política catalana radiqui en aquest Par-
lament. Si volem un parlament institucionalment fort, viu i renovat,
cal la fidelitat i la complicitat de tots vostès per assolir-ho. És per la
condició de membres d’aquesta casa que assumim les responsabili-
tats de representació popular i és aquí on hem de donar raó d’aquestes.

En aquest procés de revitalització del nostre Parlament, hem d’apro-
ximar-nos a l’interès dels ciutadans; que la contraposició, en els nos-
tres debats parlamentaris, d’interessos excessivament corporativis-
tes o endogàmics no desdibuixi la nostra actitud de servei al bé comú
del nostre país i no ens allunyi progressivament de l’interès del ciu-
tadà. El nostre Reglament ens dóna camins prou positius per trobar
plataformes de participació en la societat, i és en aquesta línia que ens
proposem treballar.

El poble de Catalunya, amb els resultats de les recents eleccions, ens
encoratja a tots i a cada un dels grups parlamentaris a un alt grau de
responsabilitat política. Aquest és un gran repte per a la nostra ins-
titució en aquesta legislatura. Hem de fer sentir en aquest Parlament
la força dialèctica entre Govern i oposició, però això no ha d’esgotar ni
de bon tros tota la dinàmica política catalana: haurem de treballar
tots junts i complementàriament —cadascú en el lloc de responsabi-
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litat que li correspongui— en l’aprofundiment del nostre autogovern,
en el camp estatutari, administratiu, financer, territorial, en la inter-
relació amb els diversos nivells institucionals i polítics del país, de
l’Estat, d’Europa, i arreu on creguem oportú que cal treballar consen-
suadament.

Difícilment avançarem en aquesta línia si no propiciem en aquest
Parlament, que és el lloc propi i adequat per a plantejar aquestes
qüestions, un clima de col·laboració i de diàleg entre tots nosaltres.

Més enllà del que, des de la divergència o del consens, cada grup
cregui legítimament que ha de plantejar en aquesta legislatura, neces-
sitem, tots junts, alçar la mirada a aquells reptes de futur als quals
s’haurà d’afrontar la societat catalana: la dels nostres fills. Probable-
ment, haurem de compartir junts —i això és bo— interrogants que
ens superen a tots nosaltres, perquè ningú no pot pretendre tenir-ne
la solució: interrogants sobre qüestions que són i seran determinants
per al futur del nostre poble, per a les generacions de catalans que
vénen.

La complexitat del món que ens toca viure; la justícia social a escala
mundial davant el Tercer i Quart Mons; la limitació dels recursos
naturals que, si segueixen aquests nivells de consum, patiran els
nostres fills; l’enfortiment de la nostra identitat cultural enmig d’un
món que tendeix a la uniformització d’hàbits, ens obliga a tots nos-
altres a estar amatents a aquest repte de futur per tal que Catalunya
pugui estar preparada materialment i humanament.

Assajar d’avançar junts davant aquestes perspectives a més llarg ter-
mini és una tasca política que podem compartir tots plegats. En
aquest sentit, permetin-me que suggereixi que a aquestes qüestions
que afecten la societat catalana podria aplicar-se allò que preveu el
nostre Reglament en el seu article 49, quan diu que comissions d’es-
tudi poden aplegar per treballar conjuntament diputats i especialis-
tes de la societat civil. Podria ser, aquesta, una de les maneres d’obrir
el nostre Parlament a la col·laboració amb la societat. Tot i que nos-
altres, com a diputats, som els únics legitimats democràticament per
representar políticament el poble català, això no vol dir que el Par-
lament hagi de ser el reducte exclusiu i tancat de nosaltres mateixos.
L’obertura del nostre Parlament a la societat ha de possibilitar la
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col·laboració ordenada i predefinida d’experts que ens poden ajudar
a fer aportacions que ens permetin a nosaltres, diputats, formular i
proposar polítiques amb més fonament.

I, en un ordre més administratiu, ens haurem de proposar, durant
aquesta legislatura, fer avenços significatius perquè els diputats
en aquesta cambra puguin disposar dels mínims elements d’espai i de
mitjans personals per poder executar la seva tasca. En aquesta línia,
agraïm a l’Ajuntament de Barcelona la cessió que ens ha fet d’aquest
Palau del Parlament i celebrem l’acord assolit entre el Parlament de
Catalunya, el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.

Si el poble català ens veu preocupats per les seves inquietuds, si ens
veu treballar políticament amb fidelitat a Catalunya, amb patriotis-
me, construint un horitzó polític, social, cultural, econòmic, ens re-
validarà dia a dia en la seva representació democràtica, que ja legí-
timament tenim. Haurem de fer esforços renovats per tal que el poble
català conegui millor l’abast de la nostra tasca parlamentària.

Comencem aquesta sisena legislatura. És una legislatura particular-
ment exigent, però la responsabilitat que sempre ha demostrat el
catalanisme polític, representat per tots els grups d’aquesta cambra
al llarg de les cinc legislatures anteriors, que tan dignament han pre-
sidit els molt honorables senyors Heribert Barrera, Miquel Coll i
Alentorn, Joaquim Xicoy i Joan Reventós, ens és l’aval d’un futur
prometedor.

En aquest afany de servei a Catalunya i als nostres conciutadans, que
tots nosaltres compartim, donem inici a aquesta nostra tasca.

Moltes gràcies, senyores diputades, senyors diputats.

Declaro constituït el Parlament de Catalunya en aquesta sisena legis-
latura.

S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments perllongats.)

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, núm. 1,
sessió plenària núm. 1, del dia 5 de novembre de 1999
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1. La societat i la política

Se m’ha demanat que parli de «política i societat» perquè, d’una
manera o altra, tots sabem la mala imatge que tenen els polítics en el
conjunt de la societat. Les enquestes i els estudis sociològics ho di-
uen, i a més forma part de la conversa habitual: «aquests polítics...»,
«això de la política...». Normalment, diuen: «els polítics es posen en
política perquè els agrada remenar les cireres». Com es diu vulgar-
ment: per fer anar l’aigua al molí propi. Té aquesta mala imatge, la
política, en la veu de molta gent i, els polítics, se’ls veu com allunyats
dels problemes reals.

Avui em proposo compartir amb vostès, aquest vespre, una reflexió
sobre aquest fet. I si em permeten la farem en tres passos, en tres
etapes. En primer lloc, mirarem enrere per a veure quin tipus de po-
lítica hi ha o s’ha anat forjant a Catalunya. En segon lloc, mirarem el
present. I després, veurem cap a on ens porta la política.

Comencem fent una llambregada cap al passat. I arrencaré, si m’ho
permeten, a partir de 1714, quan Felip V ens volia esborrar la llengua,
ens volia esborrar la nació, les institucions. Volia fer desaparèixer tot
el que representés Catalunya. I la pregunta és: com és que, si des del
1714 hi va haver aquesta pressió enorme sobre el nostre país, avui
encara existim? Lògicament, al llarg d’aquests segles, els catalans
vam fer coses molt importants. En el segle XVIII vam perdre les insti-
tucions en la guerra dels Borbó, però immediatament els catalans
vam fer quatre coses molt importants.

La primera, la reforma agrària. A partir del segle XVIII, Catalunya
canvia de paisatge, perquè, d’una agricultura fonamentalment per
viure o, més ben dit, per malviure cada família, es passa a una agri-
cultura pensada amb criteris de productivitat, amb criteris de racio-
nalitat productiva. Aleshores, per exemple, a l’Empordà es comen-
cen a plantar ceps, però, mentre a l’Empordà hi planten ceps, al
Camp de Tarragona hi planten oliveres i garrofers; a les valls plane-
res de la Catalunya interior, que són les zones bladeres, hi planten
cereals; al Maresme, patates i tarongers. Tot el camp de Catalunya
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comença a tenir excedent. Com que té excedent, la seva economia
s’obre cap a l’exterior. Aleshores, comencen a venir les primeres ex-
portacions de Catalunya cap al nord d’Europa i cap a Amèrica, fona-
mentalment cap a Amèrica Central.

Els catalans havíem perdut la nostra independència com a poble,
però la gent s’aboca cap al treball al camp per una sèrie de raons his-
tòriques que arrenquen de la Sentència de Guadalupe amb el rei
Ferran el Catòlic. Hi havia hagut una gran batalla entre els senyors
feudals i els qui treballaven la terra. El rei catòlic, amb aquesta Sen-
tència de Guadalupe, va decidir una cosa que va ser fonamental per
a la història de Catalunya. Va dir: «La terra és propietat dels senyors
feudals, però els qui la treballen poden quedar-s’hi i la poden passar
als seus fills.» De manera que hi va haver al llarg del temps una propie-
tat titular i, de fet, una propietat útil: la dels masovers, que després
van anar-se quedant amb una terra que ells feien produir, treballa-
ven i podien passar als fills. Això va fer que Catalunya fos, fonamen-
talment, un país de pagesos, més que no pas de ramaders, perquè
treballava la terra la gent que després se’n podia beneficiar, més o
menys, des del punt de vista de la producció que n’obtenia. Aques-
ta és la Catalunya del segle XVIII, parlant molt en pinzellada de traç
gruixut.

Els catalans van fer una segona cosa al segle XIX. Copiaven el que
feien a Anglaterra, el país més avançat en aquell moment. Anglaterra
ja havia començat la Revolució Industrial i, d’aquella manera que
tenia de produir, molt artesanal, va passar a fer fàbriques.

Va començar, de primer, el País Basc, en el conjunt d’Espanya, a fi-
xar-se en el que feien els anglesos. El País Basc va tenir la sort de tro-
bar mineral de ferro al seu territori. Aleshores, varen muntar la seva
industrialització sobre dos factors importants: la venda del ferro a
Anglaterra, de la qual van obtenir una gran concentració de capital
(els bancs bascos tenen l’origen en aquesta venda de mineral a An-
glaterra) i les indústries siderometal·lúrgiques del País Basc, que
molts de nosaltres encara recordem, tot i que, últimament, han pas-
sat moltes crisis. Aquest és el model d’industrialització del País Basc,
que ja començava a seguir Andalusia.
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Andalusia comença el segle XIX sent una de les regions més riques
d’Espanya i acaba el segle XIX sent-ne una de les més pobres. Comen-
ça treballant els minerals. A partir d’aquí, intenta refer una certa in-
dústria, però no ho aconsegueix.

Com van aconseguir els catalans fer la seva revolució industrial? De
la següent manera: en primer lloc, varen començar a muntar una
quantitat impressionant d’empreses per fer prospeccions per veure
si hi havia minerals de ferro a Catalunya. Jaume Vicens Vives ens
explica que en pocs anys en van constituir cinquanta-sis. Totes van
fer fallida per una raó: a Catalunya no hi havia mineral de ferro que
comencés a fer possible aquesta reforma industrial.

D’on va venir, doncs, la industrialització de Catalunya? Va venir
d’una colla de menestrals que havien anat a Anglaterra i tornaven a
Catalunya havent fet el que avui en diríem espionatge industrial. Es
fixaven en com es feien funcionar els telers per a produir metres de
teixit i venien aquí per a aplicar aquest mateix sistema.

Però, és clar, per a fer teixit es necessitaven indústries que fessin te-
lers; es necessitava el sector de la transformació del metall. A més,
com que produïen molts metres de teixit, ja no n’hi havia prou amb
aquells tints, que era aquella pols que trobaven en les plantes del
bosc, i hagueren de construir les indústries químiques per a fabricar
els colorants de teixits. Com que, a més, hi havia molt poca energia,
havia de sorgir la indústria de caldereria de vapor.

Vicens Vives explica que, quan es va fer a Barcelona la primera cal-
dera de vapor, van posar-la al mig del carrer perquè tothom la veiés
com un gran avenç que havia fet la tecnologia a Catalunya. Així, si
ens hi fixem, a Catalunya hi tenim una xarxa d’empreses de tots els
sectors i de totes les mides que és fruit d’aquests menestrals que
anaven construint fàbriques per tot el país. La realitat empresarial era
molt pròxima al teixit general del país.

Lògicament, quan es passa d’una societat de pagesos, d’una societat
agrària, a una societat industrial, hi ha unes grans pugnes socials. A
Catalunya, i a Barcelona, va haver-hi moments d’una gran radicali-
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tat en la conflictivitat social perquè ens anàvem transformant d’una
societat tradicional en una societat moderna.

Fixem-nos com, així, en la reforma agrària es veu el valor del treball
a través de la revolució industrial; es veu la capacitat d’iniciativa, que
és la que fa que tiri endavant el poble. Però, si haguéssim fet només
això, voldria dir que els catalans som gent que sap guanyar-se la
vida, que s’espavila, que tira endavant i que és moderna en el sentit
tecnològic. Però no.

Sembla que, a més d’això, quan els catalans construïen fàbriques i
anaven enviant vapors cap a Amèrica, Catalunya era també un país
de poetes, de literats, de pintors... Era un país on la cultura anava
pujant a raig fet. Era una cultura basada en la llengua. De fet, des de
Felip V el català no s’havia pogut ensenyar a les universitats ni a les
escoles, enlloc. Amb prou feines hi deixaven predicar a les esglésies.
Malgrat això, hi havia hagut pressions molt fortes perquè els sermons
es fessin també en castellà.

El català passava de pares a fills com la llengua que un porta, però
s’anava deteriorant per moments perquè una llengua només parla-
da o escrita molt escadusserament es va perdent. És en aquest mo-
ment quan sorgeixen persones com, per exemple, mossèn Cinto, que
sap convertir la llengua dels seus pares, que eren pagesos i menes-
trals, en una llengua d’una inspiració literària extraordinària. Ara
celebrem el centenari de la seva mort. És un home capaç d’agafar la
llengua del poble sense trair-ne gens el sentit i elevar-la a un alt ni-
vell de cultura. Després de mossèn Cinto hi haurà Maragall, el poe-
ta. Maragall mirarà com a Alemanya, a través del romanticisme,
busquen les seves arrels en la literatura. Els poetes catalans estan
molt oberts a Goethe, a Novalis..., que són aquells grans literats
d’Alemanya. Però, és clar, al voltant d’una literatura, d’una llengua,
es genera tota una cultura. Hi ha els pintors del modernisme: els
Casas, els Rusiñols, els Maifrens... Una quantitat d’artistes que va
aixecant el nivell del país. Hi ha els arquitectes: Domènech i Mon-
taner; Puig i Cadafalch; Gaudí, que és la culminació de la imagina-
ció i de la creativitat artística. I de tots aquests, els uns miren a París;
els altres, a Brussel·les o a Praga. Si passegeu per aquests llocs veu-
reu coses molt semblants a l’Eixample de Barcelona perquè els nos-
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tres arquitectes veien sempre la cultura com una gran obertura cap
a Europa. Però no hi havia només l’alta cultura. Hi havia gent que era
capaç d’agafar l’alta cultura i traslladar-la al nivell de tot el poble. Va
començar Clavé, a través de la música. Però de seguida ve l’Orfeó
Català, amb Millet i Vives. O, per exemple, en la literatura, molta
gent va començar a entrar-hi a través de Folch i Torres. Era gent
d’una gran sensibilitat cultural que sabia posar aquesta cultura a
nivell del poble. Per exemple, Llongueras amb els ballets. Aleshores,
a Catalunya la cultura era una cosa d’un gran nivell, però que el
poble també vivia en aquest alt nivell. I el fet de ser català volia dir
tenir, precisament, aquesta alta sensibilitat cultural: treball, capaci-
tat d’iniciativa i cultura.

Després ve el president Macià. Abans, ja hi havia hagut Prat de la
Riba, que havia demostrat, a través de la Mancomunitat, que els ca-
talans havíem de tenir la dignitat no només del nostre treball, de la
nostra feina, de la nostra capacitat d’iniciativa, de la nostra cultura,
sinó la dignitat d’un poble que fa política. Prat de la Riba va comen-
çar amb les quatre diputacions, coordinant-les i demostrant que els
catalans érem capaços d’autogovernar-nos. Durant la Segona Repú-
blica, l’any 1931, el president Macià, amb la Generalitat de Catalunya,
fa el primer pas cap a la recuperació de les institucions polítiques. La
seu actual del Parlament de Catalunya ho és des del 1931, quan
Macià diu: «Aquí hi vull el Parlament de Catalunya.» Però és ben
curiosa la història d’aquell edifici, perquè va començar sent la caser-
na que Felip V va fer construir per tenir els catalans ben agafats.

Com que nosaltres havíem fet la revolució industrial i obríem la nos-
tra economia al món, l’any 1888 Barcelona va fer una exposició uni-
versal que va tenir una transcendència com la que nosaltres vam viu-
re als Jocs Olímpics: una obertura al món extraordinària. Es va fer
aquella exposició tirant a terra tot l’aparell militar que havia dreçat
Felip V al parc de la Ciutadella i convertint-lo en palau per a rebre la
reina regent durant l’exposició. Aleshores, va deixar de ser una caser-
na d’opressió i es va utilitzar per a una activitat de tipus industrial,
com era la dita exposició. Durant el temps de Franco es converteix en
museu i es tanca l’hemicicle, que es respecta. I arriba la democràcia.
Es tira a terra la paret i tornem a trobar el Parlament de Catalunya.
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Fixem-nos com aquest edifici va resseguint els passos de la història
del nostre país. I nosaltres heretem una tradició de polítics catalans
que segueix tota aquesta trajectòria. En posaré dos exemples: el doc-
tor Robert i Domènech i Montaner.

El doctor Robert és un metge que —quan hi ha pesta a Barcelona i
totes les autoritats marxen perquè tenen por de contagiar-se i es bus-
quen una excusa per a fugir: el capità general perquè té maniobres,
el bisbe perquè ha de fer visites pastorals... i tothom s’escapoleix—
es queda fent de metge i arriscant la vida. Té una gran fama com a
metge però ell sabia que, com a català, no n’hi ha prou de ser un bon
professional. Aleshores, accedeix al càrrec de rector de la Universi-
tat de Barcelona, que, des de Cervera, ja s’havia traslladat a Barce-
lona. Es compromet no només amb la medicina sinó amb una insti-
tució tan important per a Catalunya com la universitat. No en té prou
amb això, sinó que el compromís amb el poble el fa alcalde de Bar-
celona. I, quan veu que el poble és tractat injustament, fa tancament
de caixa i dimiteix. És un home que fa política des de baix, des de la
seva condició de ciutadà, i que va fent passos fins a aconseguir el
compromís polític amb el seu país.

Domènech i Montaner és un gran arquitecte. Tots coneixem, per
exemple, l’Hospital de Sant Pau o aquella casa que hi ha a la cantona-
da del carrer del Consell de Cent amb passeig de Gràcia, la Casa Lleó
i Morera, i tantes i tantes obres seves. No en té prou amb el seu com-
promís professional, sinó que es dedica, a través de l’editorial de la
seva família, a la història i a l’heràldica. Però el país li demana més i es
posa al capdavant de les Bases de Manresa, de les quals presideix la
sessió inaugural. Va ser, també, president de la Lliga Regionalista.

Són uns polítics que es posen a la política perquè saben que el país
necessita que algú es posi al davant per a recuperar la dignitat del
poble. Que no té res a veure amb aquells polítics que hi havia a Ma-
drid a l’època de la Restauració, perquè els uns representaven els
terratinents; els altres, els militars; els altres, l’Església... Hi anaven
a representar els poders fàctics.

La tradició que hem rebut nosaltres de catalanisme polític és aques-
ta. Aquesta idea de regeneració política ens la donen els mateixos
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teòrics de la política, com per exemple Pi i Margall o Almirall. És gent
que va donar aquest sentit de la política, per regenerar-la i situar-la
de patac amb el poble. En una altra línia de tradició, Torras i Bages,
Cambó o el doctor Cardó són gent que sempre ha vist la política com
un compromís profund amb el seu poble. Aquest és el bagatge polí-
tic del catalanisme.

Deixem aquesta mirada enrere. Mirem-nos l’avui, nosaltres. Per què
és necessària la política? Per a contestar aquesta pregunta necessito
una colla de conceptes previs. Nosaltres el dia que fem un favor a
algú, que l’hi fem de debò perquè ens surt del cor i ni ell ho sap que
l’hi hem fet, aquell dia, tenim una gran satisfacció interior. Per què?
Perquè sembla que els valors que portem a dintre són per a obrir-nos
als altres. I quan sentim la necessitat dels altres o quan ens vinculem als
nostres fills, als nostres familiars, a la nostra esposa o al nostre espòs,
és quan aquest potencial que portem a dintre s’omple de plaer.

El centre de la persona no és el seu egocentrisme. El centre de la per-
sona és la capacitat de sortir i de connectar amb l’altre. La llibertat,
que és el valor màxim que té la persona, no vol dir fer el que et doni
el gust i la gana; la llibertat és una altra cosa. Posaré un exemple ben
simple: qui és més lliure?, aquell senyor que té molts diners, que és
molt ric i que, avui que som a divendres, ja pensa en el cap de setma-
na i diu: «Saps què?, agafaré el meu avió particular i no sé si anar a
Montecarlo a jugar a la ruleta, o anar a les illes Seychelles a prendre
el sol o anar a Miami a veure Orlando.»? Qui és més lliure?, aquest
senyor o aquella mare que té tres criatures a casa, una de cinc anys,
una de tres i una que acaba de néixer; que la de cinc està malalta, que
la de tres està plorant i que ha de donar de mamar a la petita i no pot
sortir de casa a comprar un quilo de sal que necessita per al dinar que
està fent?

A primera vista, tothom diria: «El senyor, perquè pot fer moltes co-
ses.» I no és veritat. Si aquell senyor necessita fer coses d’aquestes,
perquè, si no, se sent un desgraciat, és un esclau de la seva pròpia vida,
i si aquella mare sap que en aquell moment determinat de la seva
vida se li exigeix aquest esforç, però que el fa a favor dels fills perquè
sap que els fills la reclamen i que ella s’hi dóna, en aquest sentit, en-
cara que no pugui sortir de casa seva, és més lliure que el primer.
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Dic això per entendre el sentit de la llibertat i dels valors que portem
a dintre perquè, en definitiva, allò que ens fa ser persones en profun-
ditat és la nostra capacitat de sortir, que vol dir conèixer l’altre, que
vol dir comprendre’l. Comprendre vol dir enriquir-te amb la mirada
que té l’altre de les coses, no quedar-te només amb la teva, i compar-
tir. Una persona que no comparteixi res a la seva vida és una persona
que no ha viscut com a persona. I les persones que són capaces de com-
partir al màxim són les que viuen en profunditat. Si aquest és l’ho-
ritzó, ja entenem que un poble, un país, no és una suma d’illes tan-
cades en el seu egocentrisme, sinó que un país de debò és aquell que sap
trobar els lligams dels uns amb els altres. I la política, fonamentalment,
és aquest intent de trobar aquest espai de concordança, de bé comú,
que les persones anem fent per poder viure en una societat respirable
i no en una societat que pot tenir molts béns materials, però que, si
no hi ha una mica de sentiment i d’esperit, es torna irrespirable.

La política tracta, precisament, d’aquelles coses que fan que les per-
sones sortim de nosaltres, que ens trobem en una espai de bé comú.

Lògicament, un sap que aquests conceptes els ha d’aplicar a una
persona no perquè és maca o perquè parla la mateixa llengua, o per-
què és blanc o és negre, o el que sigui, sinó perquè és persona i l’hu-
manisme nostre és un humanisme que té abast universal. També sa-
bem que les persones estem fetes d’una manera que fa que aquest
humanisme universal s’hagi de concretar a través de la proximitat.
Nosaltres tenim tots aquells elements que ens fan més propers, que
ens fan més propers els uns als altres. L’un, per exemple, és coinci-
dir en un determinat territori. Viure a Blanes vol dir que, amb la gent
que hi viu, jo m’hi sento més a prop i que, per tant, hi tinc més coses
en comú que no pas amb la gent que viu a la Segarra. Aquesta pro-
ximitat és fonamental. La llengua no només serveix per a enviar-nos
missatges: és allò que hem après de la nostra mare i del nostre pare.
Quan nosaltres érem petits i no enteníem res perquè érem molt pe-
tits, érem de mesos, de bolquers, la mare ja ens deia els seus senti-
ments. Nosaltres hem après a parlar a través d’aquest sentiment del
pare i de la mare. Per tant, la llengua no és només com aquell qui
parla en l’alfabet Morse, sinó que cada paraula porta un sentit espe-
cial. Per tant, amb aquella gent amb la qual comparteixo la mateixa
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llengua, tinc un instrument per a coincidir-hi en profunditat i per a
connectar-hi molt més que no pas quan he de fer un gran esforç amb
el meu anglès primitiu per a fer-me entendre amb un estranger. La
llengua és, en aquest sentit, un espai de comunitat.

Si pertanyo a una col·lectivitat que té una història comuna... Per
exemple, per dir-ho gràficament: jo me’n puc anar a la catedral de
Colònia, que és grandiosa —i em sembla que la més alta del món del
gòtic— i quedar-ne meravellat. Però, si me’n vaig a Santa Maria
del Mar, per posar un exemple de Barcelona, entenc que aquella és la
meva, és el meu gòtic: és més auster, és la pedra pura, és només un
monument. Sé que aquella església la va fer una burgesia que vivia
al barri de la Ribera i que representava la potència i la força que Ca-
talunya tenia als segles XIII i XIV per a projectar-se enfora. Per tant,
quan veig Santa Maria del Mar, hi veig un tros del meu poble, de la
gent que em va precedir. Doncs, aquesta consciència de formar part
d’una història també ens aproxima a tota la gent que la té en comú,
i fa que intentem compartir al màxim aquest intercanvi entre perso-
nes. Per tant, projecto el meu compromís envers els altres sobre tots
aquests elements perquè donen sentit transcendent a la meva vida.
I la política és intentar que, a través de tots aquests elements positius
de sentit de cultura, de sentit de llengua, de sentit de consciència
històrica, de sentit de participar en un mateix territori, siguem capa-
ços d’obrir-nos els uns als altres i d’acollir els que vénen aquí i no són
com nosaltres. Les dues coses.

Aquesta és l’aventura de la política, però en el sentit ideal, perquè
en la pràctica això no passa. Per què no passa? Perquè vivim en una
societat on les coses o es toquen immediatament o ja no tenen gaire
valor. Em recordo de quan em vaig apuntar al meu partit. Vam fer
un grup de sis o set persones, que érem amics i anàvem mirant les
diverses ideologies de cada partit: els liberals, els democratacris-
tians... Cada ideologia, agafada a fons, era una determinada mane-
ra de veure la societat. Aleshores, un s’apuntava, en funció d’aquest
llarg horitzó, a aquests ideals per on la societat havia d’anar. I així
s’anaven formant les diverses ideologies que havien nascut a Euro-
pa i que, pràcticament, després de la Segona Guerra Mundial, havi-
en vertebrat tota l’Europa política. Però, després, la gent ha descon-
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fiat de les ideologies. En primer lloc, perquè va veure que a través de
la ideologia marxista s’havien fet barbaritats en aquells pobles que
estaven sota la dictadura; amb la caiguda del mur de Berlín es va
veure tot el desastre que allò significava. I també perquè després, al
cap dels anys, una ideologia i l’altra, quan estaven al govern, feien,
més o menys, el mateix; tenien les mateixes virtuts i els mateixos
defectes. I això va portar a un cert escepticisme sobre la visió de la
política a través d’ideals. I, de mica en mica, els mateixos polítics ens
hem anat tornant molt immediatistes. Primerament, perquè ens ado-
nem que l’interès de la gent és un interès molt immediat també. I la
gent no ens ve, normalment, pensant en el bé comú, sinó que ve pen-
sant en la seva necessitat. I aleshores, a nosaltres, aquella feina que
tenim de traduir aquella necessitat en un marc més ampli..., ens és
més fàcil respondre immediatament a aquella necessitat. I, de mica
en mica, es va perdent aquest àmbit del bé comú, i les eleccions, a
vegades, es guanyen.

Posaré d’exemple el canceller d’Alemanya, que fa uns mesos va gua-
nyar unes eleccions que tenia mig perdudes. (Alemanya està en una
situació difícil i ha de fer importants canvis estructurals, de relacions
laborals... Va perdent gas i, si Alemanya no tira, tot Europa en surt
perjudicada.) I semblava que ho tenia malament. Però sembla que va
haver-hi unes inundacions i que, en aquelles inundacions, el candi-
dat contrari va quedar una mica a la lluna mentre Schröder es posa
aquelles botes d’aigua, es posa allà al mig i la gent veu, a través
d’aquelles imatges, que ell està al peu del canó mentre que l’altre està
a la lluna. Aquesta simple imatge va canviar els resultats. És a dir, no
és un debat a fons sobre els programes presentats pels uns i els altres
per a veure quin és el que respon més acuradament a les necessitats
a curt, a mitjà i a llarg termini, sinó que el que compta és la impres-
sió de qui et cau millor. I aleshores, la política ja no és aquella cons-
ciència de cap a on s’han de portar les coses del bé comú, sinó que és
allò que a tu et sembla qui cau millor. De manera que en la política
es dóna que la gent es queda asseguda a casa seva mirant la televi-
sió a veure qui li agrada més i el va a votar. Però tu no et sents par-
tícip de la creació de la pròpia societat i aquesta és una de les limi-
tacions grosses que tenim. De vegades, els polítics tractem la gent
més com a clients que no pas com a ciutadans.
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M’explicaré. Quan la gent necessita uns serveis públics, va a la bo-
tiga dels polítics, que són els qui s’encarreguen de vendre els serveis
públics. Com que jo vull això, si ho venc bé, doncs, ja tinc un vot més
a la butxaca. I en comptes de buscar aquella sintonia de tots plegats
sobre la consciència cívica per a veure quines són les prioritats que
cal administrar, cosa que exigeix tenir les idees molt clares, que és
molt difícil i complicat i tothom hi diu la seva, de seguida els tractem
com a clients, però no els donem la consciència que són ciutadans.
Aleshores, venem la política com si fos un producte. Quan jo haig de
llançar un producte al mercat, què faig? En primer lloc, faig un estudi
de mercat: la gent necessita... vasos o ampolles? Necessita vasos.
Doncs, jo ja sé que faré un producte que es dirà: un got. Aleshores,
què necessito i què necessita la gent d’aquest got. He de fer un al-
tre estudi de mercat. La gent vol gots de vidre, de plàstic, o els vol
d’aquest color o d’aquest altre. Segons com els vulgui la gent, jo ade-
quaré el producte al mercat.

Sóc un polític. Què vol la gent? Vol això. Vol que en primer lloc si-
gui la seguretat, l’atur... Faré una enquesta i, segons el que em vagi
dient, jo hi aniré adequant el meu missatge. I aleshores el projecte
polític és més respondre a les necessitats de la gent que no pas inten-
tar tots plegats de conscienciar-nos sobre què vol dir la dimensió
política de la vida.

Recordo sempre un escrit de Foix, del poeta de Sarrià. Durant la Re-
pública, Foix era corresponsal al Parlament de Catalunya i en un
escrit diu: «Els partits polítics ens hem de preocupar molt més de la
formació del ciutadà que no de captar el seu vot.» I ara és absoluta-
ment al revés. Ara el que intentem és captar vots i, després, si podem,
ja els educarem.

La política de debò, amb majúscula, és aquella que serveix per a fer
pedagogia entre els ciutadans mateixos perquè, si ens dediquem
només a respondre a les necessitats dels col·lectius que més ens po-
den afavorir, perdem la dimensió del país. Aleshores la gent s’acos-
tuma a viure amb el seu propi profit, amb un consumisme molt fort,
com si la resposta de la vida fos «a veure qui consumeix més», amb
una visió en què l’última paraula de tot sembla que sigui l’economi-
cisme.
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Quan hi havia la contesa electoral entre Bill Clinton i Bush pare i dis-
cutien, el pare d’aquest que hi ha ara, el pare de Bush, anava fent
discursos sobre el país. Havia acabat de fer la Guerra del Golf i ana-
va predicant això. I Clinton, en un moment determinat, li diu: «És
l’economia, l’únic que interessa a la gent, estúpid.» Va dir-li-ho així
mateix, perquè o parles de diners o la gent se’t desinteressa. Aquest
empobriment de la vida política fa que la política perdi el sentit de
regeneració de la societat. I aleshores, a molta gent que vol fer algu-
na cosa per la societat, no se li acut apuntar-se a un partit polític,
perquè pensa que aquí dintre cadascú va a la seva: «Això són cops de
colze permanents. Només es mira de guanyar i s’ha acabat.» I quan
vol fer alguna cosa, s’apunta a una ONG. Intenta col·laborar en pro-
jectes per al Tercer Món: una escola, un pou que s’ha de fer per a
donar aigua... I fixem-nos que el que vol és tocar el fruit d’aquell es-
forç que fa. En canvi, en la política queda tot com molt difús, evapo-
rat. Perquè en la política hi ha aquests engranatges tan complexos
que no connecten amb la societat, que fan que sigui molt difícil que
sigui assumida per molta gent com una vocació.

Davant d’això, nosaltres hem de saber una cosa: tal com deia el pre-
sident Pujol no fa gaires dies... A Barcelona vam fer aquella gran
manifestació en contra de la guerra fa uns quinze dies i tots vam sor-
tir al carrer per posar el nostre gra de sorra perquè no hi hagués guer-
ra. Perquè tots sabem que, quan hi ha una guerra, maten la gent inno-
cent d’una banda i de l’altra, i els que la provoquen es queden a casa.
Els qui sabem això no volem la guerra. El president Pujol va dir una
cosa: «Després d’aquesta manifestació, si no hi ha uns polítics que ho
treballin, això queda com un acte que fas un dia i que s’esbrava.»

La política és necessària perquè, si, després d’aquells sentiments que
té el poble i que tenim tots de bona voluntat davant d’un requeriment
com aquest de la guerra, no hi ha els polítics que, en complicitat amb
aquest, es posin a defensar aquesta voluntat —que on es pot defen-
sar és en les negociacions, fent pressió... o allà on sigui—, aquesta
queda absolutament evaporada. Necessitem polítics que siguin capa-
ços de tenir aquesta sintonia amb la gent, aquesta manera d’entendre
la política; no amb aquella convencionalitat dels partits polítics que
només donen el que agrada i prou i que et tracten com a client, sinó
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intentant provocar el desplegament de la teva persona, de tota la teva
potencialitat, cap als altres. Això vol dir el següent: vol dir, en primer
lloc, que els partits polítics són necessaris, però que són uns instru-
ments. Allò que determina que un polític sigui un bon polític és que
se senti vinculat al seu poble i que tingui el partit com a instrument.
Quan passa al revés, quan passa que l’important és el partit i que la
vinculació amb el poble és només l’ocasió, malament. Vol dir que
hem tragirat el sentit de la política. I això costa de canviar, perquè per
a canviar-ho calen polítics que tinguin la consciència de les seves
conviccions, no només que vagin sentint consignes i vagin fent, sinó
que tinguin conviccions, que és allò que nota la gent. Quan un polí-
tic té conviccions, la gent recupera la confiança en la política. Quan
la política és només una transmissió de consignes en funció del bé del
partit i no en funció de la gent, es nota de seguida. Com que els po-
lítics hem de regenerar la política fent pedagogia, o tenim aquesta
consciència de vinculació directa amb el nostre poble o malament. I
ho diré d’una altra manera. El dia que un alcalde, un regidor o un
diputat del Parlament de Catalunya..., quan veiem que han fet una
cosa per al poble i que funciona, la sentim com una cosa nostra, com
si hagués passat una cosa bona a casa meva o a la meva família.
Aquesta és la més gran satisfacció. O quan hi ha una desgràcia al
poble i sembla que la vius com si aquesta desgràcia fos teva. Doncs,
això és la dignitat de la política.

La satisfacció de la política és lligar la teva sort personal amb la de
la teva col·lectivitat. I és així com ho hem après de la gent que ens ha
precedit. O Catalunya va per aquesta via o la política, si és un pim-
pam-pum entre grups, va baixant de nivell i, aleshores, aquella idea
de catalanitat —viure en un poble en què els valors culturals, de sen-
tit de responsabilitat i de treball afloren a la vida pública— es va
perdent i van emergint valors que són d’una banalitat extraordinà-
ria: passar-s’ho bé. Aquelles coses que a vegades veiem per la tele-
visió, que diem: «Mira, per passar l’estona!»..., algunes poden passar,
però, si això és el perfil general del poble, aquí a Catalunya hi perdem
bous i esquelles.

Com podem, al meu entendre, tornar a lligar en confiança la políti-
ca i la societat?
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Això passa pel nucli dur de la política. De vegades, ens pensem que
les dificultats que tenim a Catalunya per tirar endavant ens vénen de
Madrid. Si mai es dissolgués el nostre país, la culpa no seria de Ma-
drid, seria nostra; donem-ho per ben segur. Per què? Perquè allò que
ens fa ser subjectes polítics com a col·lectivitat és la complicitat de
tres elements: la política, la cultura i l’educació, i el civisme. És a dir,
si a Catalunya convenim tots que l’important és que la nostra gent,
els nostres nois i les nostres noies, els nostres nens i les nostres ne-
nes, creixin en plenitud i creixin en tota la seva potencialitat huma-
na, que sàpiguen totes les tècniques del món, però que, a la vegada,
sàpiguen gaudir llegint una poesia d’Espriu o mirant un paisatge
d’un quadre, que siguin espaviladíssims en tot —en informàtica o en
el que sigui—, però també que siguin humans per a poder tenir una
conversa interessant i no només per a parlar de bajanades entre ells;
si sabem educar els nois en aquest sentit amb la complicitat d’esco-
la i família i no fem allò que a vegades passa a les famílies, que els
nois et demanen atenció personal i tu els atipes de coses perquè no
t’empipin; si som capaços de tornar a trobar el sentit de la vida de la
família, aquest sentit de correspondència generacional; si som capa-
ços d’entendre que la cultura catalana la salvarem no fent-la xarona,
sinó fent que sigui un pas endavant qualitatiu, que ens porti a tots
a tenir un alt nivell d’estima de nosaltres mateixos; si, a més, fem que
les actituds de civisme siguin aquella cosa que troba un gran predi-
cament entre la nostra població i basem la política sobre això, no
sobre les picabaralles sinó sobre això, haurem encarrilat bé el nostre
sentit col·lectiu com a poble. I fixem-nos-hi bé: sobre educació, en
tenim competència plena; sobre cultura, en tenim competència ex-
clusiva; sobre civisme, com que el portem cada un de nosaltres, en
tenim totes les competències; sobre política, si la basem sobre això,
no necessitem cap permís de Madrid. És més: traurem coses de
Madrid si fem tots una gran pinya. Us dic això perquè la dignitat del
nostre poble la tenim a les mans tots nosaltres, tots els sis milions de
catalans: els que vénen de les generacions del segle XI o els que aca-
ben de venir del Marroc o del Senegal. Tots portem un tros de país
a les nostres mans. O la política és la integral de tots aquests trossos
de país que portem a les mans que li dóna un nivell de col·lectivitat...,
o és això o nosaltres, si ens anem dissolent, és per culpa nostra.
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Un dia em va dir Joan Perucho, un gran literat, que era en una ciu-
tat de França i un periodista va dir-li: «Com és que vostè, sent un
gran literat, escriu en una llengua de segona divisió com el català?»
I Perucho va dir: «Jo escric en la meva llengua per donar cent anys
més de vida a la meva llengua.» Doncs, si volem donar cent anys més
de vida a Catalunya, no podem abdicar. Hem de donar a la cultura
catalana l’alt nivell que pot tenir i el poble ha de tenir consciència que
la seva vinculació amb el col·lectiu es dóna a través dels valors cultu-
rals. Si volem donar cent anys més de vida a Catalunya, hem de fer
que els nostres fills entenguin Catalunya com aquest conjunt de con-
viccions i de sentiments que és aquest alt nivell moral, que signifi-
ca una vida cívica en aquest sentit. I els polítics tenim l’obligació de
tractar la política no a nivell de la picabaralla, sinó fonamentada en
allò que és bàsic, que és la nostra cohesió com a poble. Només així,
la política serà reconsiderada com una cosa positiva. Només així, la
societat l’anirem transformant, l’anirem humanitzant i l’anirem mi-
llorant, perquè, si només donem una societat feta de consumisme, de
banalitat, donem una societat irrespirable per als nostres fills. Cata-
lunya sempre ha estat per a nosaltres el fil conductor d’un alt nivell
de civisme, ple de contradiccions, ple de mancances. Si en volem
rebre, però, la millor tradició, la millor tradició és aquesta. Segons el
meu entendre, política catalana vol dir regeneracionisme. Això ja ens
ho diu Pi i Margall. Això ens ho hem de recordar avui. O els polítics
catalans ajudem a regenerar el nostre sentit cívic o Catalunya corre
el risc d’esmicolar-se. I no ho permetrem. No és altra cosa que una
crida a la responsabilitat i al civisme.

De la conferència sobre «Política i societat»
(Blanes, 7 de març de 2003)
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2. El personalisme de Mounier
i la política

Homenatjar Mounier comporta girar la mirada cinquanta o seixan-
ta anys enrere, i cal fer-ho, perquè el pensament de Mounier convé
que sigui conegut i actualitzat. Jo avui, però, com a homenatge, pre-
fereixo fer una altra cosa: simplement mirar el nostre entorn polític,
el d’avui, el de l’any 2000, amb els ulls de Mounier. No sé si em serà
possible mirar aquest entorn amb els seus ulls, amb la seva capaci-
tat crítica, perquè Mounier, com vostès saben, era una persona amb
coratge, que, des de la solidesa de les seves conviccions, era capaç de
penetrar amb un gran sentit crític en la realitat del seu temps. Mal-
grat tot, intentaré fer una petita reflexió en aquesta línia.

Vaig llegir de jove el seu llibre L’affrontement chrétien, en el qual
Mounier dóna una forta sotragada a un cristianisme petitburgès, que
fa que la gent, mitjançant un cert «pietisme» —diu ell—, es creï un
moralisme acomodatici, que l’únic que pretén és tranquil·litzar la
pròpia consciència davant la situació social i política del nostre món.

Ell reclama un cristianisme coratjós, un cristianisme d’acció, un cris-
tianisme amb sentit crític, que faci que la persona sigui capaç d’assu-
mir el dolor que veu al seu voltant i el sàpiga transformar en dialèc-
tica positiva, constructiva i, per tant, en un sentit de lluita contra
aquesta realitat.

Una de les coses que més em sobten de Mounier és la seva capaci-
tat de sublimar el dolor. Com vostès saben, Mounier va tenir una
filla que al cap de pocs mesos d’haver nascut va esdevenir —em
sembla que a causa de la vacuna de la verola— disminuïda psíqui-
ca profunda. En aquesta situació tan dolorosa, ell va saber establir un
diàleg profund amb la seva filla. Aquest és un dels misteris de la
persona: fer possible una conversa de tu a tu amb un interlocutor
aparentment incapacitat per a una relació personal. Juntament amb
això, saber transformar el dolor en alegria, en joia, és d’aquelles co-
ses que realment impressionen de la seva personalitat.
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Mounier, en el llibre que he esmentat, diu que l’apoliticisme, és a dir,
el fet de «passar» de la política, és una deserció espiritual. No tenir
conviccions polítiques és, en definitiva, abdicar una de les potenci-
alitats més nobles que tenim les persones.

Quan un sent això i veu al voltant seu com i de quina manera la nos-
tra societat viu la política, s’adona que hi ha un gran desacord entre
les preocupacions de la gent i allò que mou els polítics. És per aquest
motiu que em sembla oportú fer una revisió profunda del que vol dir
«política», contemplada amb els ulls de Mounier.

En una primera part, faré ressaltar sis aspectes crítics d’aquest divorci
entre poble i món polític. En una segona part, intentaré esbrinar quin
seria, per mi, el nucli regenerador d’aquest retrobament que caldria
que hi hagués entre la persona i la política. Finalment, faré una pe-
tita reflexió sobre com l’estructura de partits hauria d’encaixar amb
aquesta situació.

Política de l’«immediatisme»

Primer aspecte crític: l’escepticisme que hi ha avui dia davant les ideo-
logies no és una qüestió neutra. Mounier era una persona crítica amb
les ideologies del seu temps: el materialisme marxista, l’idealisme i el
liberalisme. No era un rebuig gratuït de les ideologies, sinó que pre-
sentava una alternativa, que ell anomenava personalisme comunitari.

De fet, si la política no obeeix a una ideologia, es converteix en mera
administració d’uns fets pragmàtics i immediats. Per què? És evident
que una ideologia tancada es pot convertir en un clos fonamentalis-
ta, però una ideologia amb punts de referència bàsics sobre la socie-
tat, sobre l’experiència humana, sobre el món, sobre la història, és
imprescindible perquè les persones puguem actuar en política col·lec-
tivament d’acord amb uns horitzons.

Perquè, si oblidem els horitzons, convertirem la política en una dis-
cussió sobre si hem de fer un pont o una autopista, o dur a terme el
desviament d’un riu, però no farem de la política la construcció crí-
tica d’una societat humana més justa.
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En la mesura que hi ha escepticisme sobre les propostes d’horitzons
—lògicament, propostes obertes, no tancades, però propostes, al cap
i a la fi—, en la mesura que posem en crisi això, acceptem una societat
cada vegada més individualista i, per tant, cada vegada més frag-
mentada, i cada vegada més difícil de ser vertebrada.

Encara més: en aquests moments, les ideologies perden importància
i van desapareixent, entre altres motius, perquè els partits polítics ja
no actuen segons els horitzons pels quals val la pena treballar, sinó
que actuen d’acord amb les enquestes, tot buscant, d’una manera
folla, «centrar-se» al màxim, quan no saben que el centre és un punt,
i el més semblant al no-res és, precisament, aquest punt.

Buscar el centre —fonamentalment des del punt de vista polític— per
mitjà de les enquestes no vol dir de cap manera atendre persones,
sinó només individus, fent-los preguntes que ofereixen respostes del
tot despersonalitzades.

Si aquesta és l’orientació d’un partit, demostra que no té un horitzó
que pugui proposar a la societat, sinó que l’únic que pretén és donar
una resposta immediata a les demandes immediates que tenen les
persones que manifesten el seu interès.

Si la política només és això —respondre a la «immediatesa»—, es
converteix en un anar donant serveis públics a unes persones àvi-
des de rebre’n, i poca cosa més.

I si això passa, no és que la ideologia desaparegui, sinó que conver-
tim la tècnica —que pot ser la tecnocràcia econòmica o la tecnologia
de la interpretació de la realitat— en ideologia.

Avui dia, el gran paradigma és creure que això funciona; admetre
que, si té èxit, vol dir que va bé. I, d’aquesta manera, convertim l’ins-
trument en fi ideològic i situem les persones en funció, precisament,
d’aquest instrument que nosaltres hem convertit en fi, de tal mane-
ra que amb aquesta operació hem convertit les persones en consumi-
dors i productors. És a dir, el fet de veure la política només com a
generadora de serveis públics, en la línia del que vol la majoria, dóna
una resposta immediata a unes necessitats immediates i converteix
la gent en consumidors de política. I això està perfectament d’acord
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amb un sistema econòmic en què, cada vegada més, les persones
queden en un segon terme, i que l’únic que busca és produir consu-
midors. Però perquè hi hagi consumidors cal crear productors.

Avui, aquí, a la ciutat de València, què veuran aquest capvespre les
famílies quan engeguin el televisor si no una incitació a consumir?

Ens trobem, per tant, amb una política adequada a una situació so-
ciològica on les persones som considerades cada vegada més consu-
midors polítics.

I darrere d’això hi ha un axioma que envaeix tota la nostra societat
actual i que ve a dir el següent: la societat no és transformable per-
què tot està governat per les lleis del mercat i és el mercat el que duu
el progrés a la societat. En aquest sentit, quan la política deixa de
tenir aquests referents, aquests horitzons de transformació, de millo-
rament de la societat, esdevé no una cosa neutra, sinó que esdevé una
cosa engolida per la mateixa realitat.

Un segon aspecte crític: la política, vista així, és veure sobretot qui
administra millor els recursos, i d’aquesta manera la política esdevé
la combinació òptima dels interessos corporatius i individuals. És a
dir, qui guanya? Guanya unes eleccions qui és capaç de veure tots els
interessos individuals, i fins i tot els interessos corporatius determi-
nats, i busca l’òptima combinació d’això perquè hi hagi la mínima
conflictivitat possible.

No governa qui és capaç de fer un pas endavant respecte a la trans-
formació de la societat, sinó qui administra els recursos presents i
prou. Per què? Perquè el que generalment preocupa la nostra socie-
tat és com mantenir el nivell de vida i millorar-lo amb el mínim es-
forç. Allò que la nostra societat viu en aquest moment com a punt de
referència fonamental és com viure millor amb el mínim esforç.
I aquest esdevé el gran leitmotiv de la cultura generalitzada de la nos-
tra societat.

Les campanyes electorals de vegades són un exercici de demagògia
partidista que intenta posar remei a la desconnexió que hi ha hagut
durant la legislatura entre els partits polítics o les forces parlamen-
tàries.
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En definitiva, si vostès s’hi fixen, el senyor Al Gore i el senyor George
Bush, o el partit polític que vostès vulguin, l’únic que demanen als
ciutadans és que es mantinguin passius, veient l’espectacle electoral
asseguts davant el televisor de casa seva i que, cada quatre anys,
votin les seves propostes. No és una mobilització per construir una
societat permanent, sinó que es tracta, cada quatre anys, de fer arren-
car els ciutadans, ben arrepapats en el seu sofà, després de l’intent de
seduir-los des de l’aparell televisiu.

El tercer aspecte crític que voldria destacar és la llunyania que hi ha
entre l’interès ciutadà i l’interès polític.

Sembla que hi hagi un pacte perquè la política funcioni d’aquesta
manera: el polític té, com a funció fonamental, arribar al poder, gua-
nyar-lo i mantenir-lo durant el màxim de temps possible. En aquest
sentit, cal fer referència a El príncep, de Maquiavel, que ho explica
d’aquesta manera.

El poble veu com els polítics es mouen pel seu interès individual o
corporatiu i, per tant, relaciona l’accés al poder amb la recerca de la
satisfacció d’interessos individuals. Aquell sentit comunitari, doncs,
segons el qual la societat no és només la suma aritmètica d’interes-
sos privats, sinó que és un projecte de convivència constructiu, dinà-
mic, superador d’una fase respecte a l’altra, desapareix absolutament
i la política es converteix en un autisme, des del punt de vista soci-
al, prou important. Aleshores, l’espectacle del poder es converteix en
una aritmètica i això fa que molta gent hi reaccioni en contra. És l’arit-
mètica de la vida parlamentària.

Aquesta és, al meu entendre, la dificultat que fa que es distanciïn els
polítics i el poble, amb una paradoxa: tant els uns com els altres vi-
uen un cert autisme del seu propi objecte formal; els uns, el poder, i
els altres, els seus interessos estrictament individuals o corporatius.

Perquè la política, en definitiva, quan esdevé subsidiària de l’econo-
micisme, perd tot el seu poder transformador. La política, que hau-
ria de ser el punt culminant de tot l’esforç humà que s’hauria de diri-
gir a fer que l’home superés la pròpia dinàmica material, resulta que
ha estat trasbalsada, i actualment és l’economia la que dirigeix ab-
solutament la dinàmica de la societat.
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I, si no, fixem-nos, per exemple, en una sèrie de pressupòsits i la vi-
gència que tenen en tota la societat, en la dels polítics i en la dels ciu-
tadans normals i corrents. Primer: tot allò que incrementi la produc-
ció és bo. Segon: cal que el Govern no interfereixi en l’economia; quan
ho fa, l’espatlla. Per tant, que sigui l’economia la que tiri endavant per
si mateixa. Tercer: la millor decisió és la llibertat dels mercats. El
millor interès per al ciutadà és que aquest estigui bé. No és fer un
projecte en si mateix que l’ajudi a desenvolupar-se, sinó que el faci
viure bé.

Un altre pressupòsit és que cal debilitar econòmicament l’Estat. L’Es-
tat, com més prim i com més just, millor.

Tot això té una conseqüència doble. La primera —que avui tothom
té clara—: «Fora del capitalisme no hi ha salvació.» Aquesta és la
gran màxima. Però, n’hi ha una altra, encara més recargolada: «El
capitalisme és la salvació.» Aquest és el missatge que comporta un
estil de vida que, al meu entendre, i ben segur que també als ulls de
Mounier, és absolutament unilateral i que, en canvi, va fent cada
vegada més pòsit en la consciència ciutadana. Fins i tot aquell sen-
tit revolucionari —que el mateix Mounier accepta— seria vist avui
dia com una cosa absolutament fora de lloc, perquè la societat està
encarrilada, al meu entendre, segons aquests pressupòsits.

Permetin-me assenyalar un quart aspecte crític, que forma part d’una
certa lògica a l’hora d’analitzar la política, la del meu entorn i potser
també la del seu: la democràcia ha estat acceptada, pràcticament,
només com un sistema per a elegir qui ens ha de governar. La demo-
cràcia ha deixat de ser una crida a construir el temps, a construir el
poble, a construir la nostra pròpia societat. Fonamentalment, la de-
mocràcia és per a saber qui ens ha de manar i com l’hem d’escollir.

És a dir, la democràcia com a legitimació del poder, però no com una
actitud cívica que els ciutadans han de practicar activament, com a
constructora de l’espai del bé comú; com si el bé comú, en la nostra
societat, com més petit és, millor, quan, de fet, des d’una visió del
personalisme comunitari, com més ampla sigui la zona del bé comú,
més tendim les persones a intercomunicar-nos i a compartir allò que
per mi és el sentit del diàleg de Mounier.
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La política, vista amb ulls mounierians, és la construcció d’una comu-
nitat, és crear polis, és crear béns, és crear espais de llibertat en els
quals les persones es puguin interrelacionar d’una manera creativa.

Perdonin que faci referències a la vida parlamentària, però, quan ana-
litzo la política, no puc fer-ho si no és a través del Parlament, atès que
aquest és o ha de ser l’espai de la paraula pública sobre el bé comú.

Quan la política o la democràcia no tenen darrere un substrat so-
ciològic fort i potent, i esdevenen només el ritu i la legitimació del
poder, la visualització d’aquestes en el camp parlamentari és la d’un
debat enormement pobre. I aleshores, en comptes que la gent vegi
el Parlament com el lloc on realment es projecta la dimensió pública
que el justifica, pot esdevenir un espai pràcticament d’espectacle, de
passivitat.

Ara faré referència al cinquè aspecte crític, tenint sempre present
Mounier: recordo que, quan vaig començar a comprometre’m en po-
lítica, hi havia una sintonia perfecta entre aquesta actitud i l’actitud
de civisme que tenia molta gent, i fer un pas endavant en el compro-
mís polític volia dir tenir la complicitat de totes aquestes persones.

Avui dia, quan reps una organització no governamental, no hi per-
ceps aquesta sintonia; et veuen en l’altre cantó de la taula, i et vénen
a demanar, a negociar i a regatejar els recursos per poder tirar enda-
vant; no et consideren un home que està en la seva mateixa línia.
L’altruisme cívic que hi ha a la societat no veu el compromís polí-
tic com una causa seva; el veuen d’una altra manera. Hi ha, doncs,
aquesta fractura entre l’altruisme cívic i el compromís polític. I això
provoca, en els qui tenim consciència política, un cert desencís, car el
nostre pas cap a la política activa era precisament per poder donar
vertebració a aquest sentit altruista de la societat.

Però, com que el missatge polític esdevé corporatiu sobre ell mateix
—si no tot, quasi tot—, la persona que entra dins aquest món es veu
i és considerada com si fos a l’altre cantó de la taula d’una negocia-
ció; no en la mateixa renglera de la societat.

I és que la política, quan esdevé únicament i exclusivament feta des
de la lògica del poder, queda desproveïda de tota ètica de transfor-
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mació de la societat. «La política», en paraules de Mounier, «si no
està entroncada molt directament amb el sentit altruista que hi ha
dintre de tota societat humana, si no està empeltada d’aquesta rea-
litat, és una política de l’administració de recursos i li falta aquell
sentit ètic transformador de la mateixa societat.»

I el sisè i darrer aspecte crític a considerar és el següent: els polítics
tenim una servitud molt gran i és que el nostre missatge passa per
l’embut dels mitjans de comunicació, i aquests tenen unes lleis sagra-
des que encara el fan molt més estereotipat. Els mitjans de comuni-
cació tenen la llei bàsica que la notícia ha d’oferir novetat; com més
espectacular sigui, molt millor. Els cal alimentar de vegades una certa
morbositat del dia a dia; això és el que demana la societat en què
vivim. I no podem oblidar que els mitjans de comunicació són un
reflex de la societat.

Per exemplificar aquest fet, em serviré de l’etimologia grega. Els
grecs, per explicar el concepte de temps, feien servir dues paraules
diferents. Quan parlaven del temps cronològic deien khrónos, però,
quan volien parlar del sentit del temps —el temps de segar, el temps de
batre, el temps de fer això o allò, el transcurs de la vida— deien kairós.

Nosaltres, normalment, vivim el temps només des del punt de vis-
ta cronològic: què farem avui, què farem el cap de setmana, què fa-
rem d’aquí a dos dies, on anirem de vacances, etc. Moltes vegades,
el sentit cronològic ens fa perdre de vista el sentit de la nostra exis-
tència, del nostre temps realment viscut.

I, com que vivim, precisament, amb l’afany del temps cronològic, les
notícies ens han de venir, també, amb aquesta separació només cro-
nològica. Les notícies tenen importància perquè omplen el temps, no
perquè tinguin un sentit crític sobre les coses que passen.

Si la política, doncs, ha de tenir uns horitzons a llarg termini i ha de
marcar el gran debat sobre com es pot aconseguir una societat cada
vegada més humanitzada, cal que les notícies tinguin una altra dinà-
mica, que no és precisament la de la immediatesa, la notorietat,
l’espectacularitat. Si vostès volen sortir als diaris sovint, preguntin:
què és notícia avui?, i parlin d’això. Ben segur que l’endemà sortiran
als mitjans de comunicació.
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La política que els arriba per la via dels mitjans de comunicació no
pot projectar tota la seva força de reflexió.

Lògicament, tot això que els dic exigeix una gran quantitat de mati-
sos, que caldria precisar.

Política i personalisme, avui

Si la societat necessita, doncs, un trasbals a fons en sentit crític, en
sentit personalista, cap on hauríem d’orientar aquelles coses que
considerem fonamentals perquè puguem redreçar i seguir un procés
positiu en el camp de la política?

Nosaltres hem de treballar en política amb un objectiu fonamental:
que el ciutadà torni a esdevenir subjecte de la societat i no que només
vagi a remolc de la societat.

Primer punt: perquè això sigui així, la política no ha d’estar supedi-
tada a l’economicisme.

Segon punt: la cultura no pot estar supeditada als plantejaments de
les indústries, dels mercats i dels productes culturals, i ha d’esdeve-
nir cultura amb nom propi, i l’educació ha de tenir tota la seva for-
ça perquè no sigui només una sortida per al mercat laboral, sinó que
ha d’afavorir el creixement personal de l’individu.

Si la política, la cultura i l’educació formen un triangle i aquests tres
elements es potencien mútuament, nosaltres som capaços de fer una
gran acció perquè els ciutadans esdevinguin subjectes de la societat
i no s’hagin de tancar en la seva intimitat, sinó que esdevinguin ac-
tius en la construcció d’aquesta societat.

Per tant, hem de tornar una altra vegada al sentit primigeni del que
vol dir política. Hem de retrobar què vol dir cultura, que no vol dir tenir
moltes indústries, sinó que vol dir «donar un missatge dels valors de
l’esperit» i retornar l’educació al punt neuràlgic de la societat, tornar a
donar a l’educació el sentit de la comunitat educativa, que comprèn
pares i fills, mestres i alumnes, o, si volen, en un cercle concèntric més
ampli, la societat, el sistema educatiu i la família. Hem de retrobar el
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compromís de tots aquests elements per donar a la societat i a les per-
sones la capacitat de projecció política sobre elles mateixes.

Vostès saben que la nostra societat ha fet un gran recorregut a través
de totes les cultures fins arribar a fer que l’ésser humà pugui dominar
al màxim possible la natura. Però, quan sembla que siguem a punt
d’arribar a això, no hem convertit la natura en aquell element que
ha d’enriquir les persones, sinó que ha estat a l’inrevés, les persones
ens hem supeditat als instruments que nosaltres mateixos hem creat.

Quant a la dialèctica entre la matèria i l’esperit, tan present en la
doctrina i en els escrits de Mounier, nosaltres, com a societat, tenim
la tendència a supeditar l’individu a la matèria, no pas a fer que si-
guin dos pols dialèctics, tots dos enriquidors.

El sistema actual fa que aquell valor tan important de la persona, que
pràcticament és el valor central, que és la seva llibertat, s’hagi con-
vertit en una espècie de llibertat de mercat, en una llibertat d’indivi-
dus, en què l’important és que jo pugui fer el màxim possible sense
molestar els altres, ja que la llibertat és una espècie de llei de circu-
lació per la qual podem caminar per la societat. Aquest és el gran
sentit de la nostra societat: que ens puguem sentir comunitaris, és a
dir, que la paraula nosaltres sigui viscuda amb tota profunditat, però
que aquest nosaltres sigui viscut des de la nostra llibertat.

Aquesta qüestió, que forma part del nucli fonamental de la doctrina
del personalisme comunitari, és el gran repte que tenim en la nostra
societat.

He dit que, per mi, un concepte bàsic és retrobar la cultura com l’ele-
ment bàsic d’una societat feta de persones que basen la seva vida
col·lectiva en uns valors. Quantes vegades hem dit —jo mateix m’he
dit— que «el meu nacionalisme és un nacionalisme cultural»? Què
vol dir això? Doncs, vol dir que desitja retrobar el sentit comuni-
tari precisament a través d’aquests valors, que no són altres que els
de poder fer una societat creativa, i que aquesta societat creativa
comporti, també, una capacitat contemplativa de la gent.

Jo vull que els meus fills, que els meus conciutadans, puguin gaudir
mirant un paisatge, puguin gaudir llegint una poesia, puguin gau-
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dir fent tertúlia i puguin compartir interessos no estrictament banals,
sinó que aportin coses positives. Aquesta capacitat contemplativa és
bàsica si volem defugir el consumisme com a element ideològic. L’an-
tídot del consumisme —i això no vol pas dir que no hàgim de con-
sumir— com a ideologia és la capacitat creativa i contemplativa d’un
poble. I l’altre element bàsic de cultura és el sentit crític, la capacitat
de saber jutjar per nosaltres mateixos què passa en el nostre entorn.

En definitiva, la cultura vol dir «assumir que tinc unes arrels», unes
arrels col·lectives amb un poble, que formo part d’un poble, ja que
m’és imprescindible sentir-me lligat a aquest comú denominador de
cultura per sentir-me persona en plenitud. Per sentir-me «home uni-
versal», em cal tenir actualitzats en mi mateix aquests lligams que la
pròpia cultura em dóna amb la gent del meu entorn, i aquest sentit
d’arrels compartides amb els altres em fa sentir membre d’un col·lec-
tiu que es desenvolupa al llarg de la història i que, per tant, és capaç
de sentir responsabilitats del seu futur.

El sentit transcendent de la persona —tan present en l’obra de
Mounier— comporta tenir present que, quan neix un individu, no
comença de zero, sinó que és hereu del seu pare, de la seva mare, dels
seus avis, de Ramon Llull i d’Ausiàs March, etc., ja que, per mitjà de
la llengua materna, rep tota una tradició de segles, i la seva vida tin-
drà una projecció futura.

Aquest sentit transcendent, que té una visió concreta en l’acció i un
compromís amb la societat, és el que fa que la transcendència de la
persona no tingui només la referència en un més enllà metahistòric,
sinó que es desenvolupi plenament amb les contradiccions de la
nostra pròpia societat.

En definitiva, construir la cultura com un eix vertebrador de la nos-
tra societat és donar-li aquesta dimensió transcendent de la persona
que té un projecte a fer en la vida, un projecte que forma part de si
mateixa com a vocació però que necessita l’altra persona com a inter-
relació. La llibertat —tal com jo l’entenc— no és aquell ventall de
possibilitats de poder fer el que ens dóna la gana, sinó que és aquella
capacitat de sentir-nos compromesos amb els altres des de la crea-
tivitat del nostre jo.
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En posaré un exemple ben senzill. Qui és més lliure?, aquell senyor
que pot escollir anar a passar el proper cap de setmana a les illes
Seychelles, o anar a jugar a la ruleta a Montecarlo, o viatjar a Orlando
o Disneylàndia, o aquella mare de família que té tres petits a casa
seva, amb un que plora, l’altre que està malalt i un tercer que no vol
estudiar, i que ni tan sols pot sortir a comprar un quilo de sal a la
botiga? Doncs, si aquella mare, que no pot ni sortir de casa, fa la seva
funció de mare amb un sentit de responsabilitat i de creativitat, se
sent compromesa en la seva tasca i valora la realitat d’aquelles tres
criatures, és molt més lliure que aquell senyor que voldria anar per
tot el món amb el seu jet particular, però que, en definitiva, està lligat
absolutament a la circumstància d’anar a un o altre lloc.

Si la llibertat, doncs, no és fer el que ens sembla, sinó que és ser cre-
atius en el compromís amb els altres, l’única manera que tenim de fer
una societat de persones lliures és a través del diàleg, i aquí sí que la
doctrina de Mounier és clara i contundent, és diàfana i profunda.

Els recomano que llegeixin, sempre que puguin, el seu llibre Qu’est-
ce que le personnalisme? Hi explica aquest sentit profund del diàleg:
primer, com una incitació a sortir d’un mateix, i segon, com una ca-
pacitat de comprendre i enriquir-se amb la mirada de l’altre.

Aquest procés d’enriquir-se amb la mirada de l’altre vol dir assumir
de l’altre l’alegria, el dolor, la tasca que fa, etc.; és un procés d’iden-
tificació. I d’aquest procés d’identificació surt aquest acte de donació
gratuïta i, fruit d’aquest acte de donació gratuïta, ve el fet de ser fi-
del, fidel —com diu Mounier— amb un mateix.

Aquesta visió del «diàleg» pot semblar molt metafísica, però diguin-
me vostès si no és aquesta l’experiència que vivim tots i cadascun de
nosaltres en les nostres famílies, si no és precisament això el que han
fet els nostres pares o no és el que hem intentat fer amb la gent del
nostre entorn. Es tracta, fonamentalment, de saber traspassar aquesta
experiència humana i arriscar-nos a tirar-la endavant, com una gran
aventura personal, per tal de construir al nostre entorn aquests va-
lors que fan que trobem sentit a la pròpia existència.

Nosaltres, a l’hora de refer la nostra societat consumista i instru-
mentalitzadora, hem de posar la política com a punt de referència
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fonamental, per damunt de l’economicisme, perquè l’ésser humà,
amb la seva llibertat, amb la seva capacitat de jutjar, pugui recons-
truir la societat segons les prioritats polítiques i no segons les deman-
des del mercat. Hem de saber construir una societat amb aquests
valors de la cultura i, a la vegada, hem d’entendre que, des del punt
de vista social, una societat sense els valors educatius és una socie-
tat que es va buidant permanentment.

I perquè aquests valors educatius, en una societat tan dinàmica com
la nostra, tan diferent de la de fa cinquanta anys, puguin imposar-se,
cal una militància molt forta. Per això, mai no n’hi haurà prou de
repetir: primer, que hem de tornar a donar la dignitat a totes les per-
sones que, professionalment, es dediquen a l’educació; segon, que els
pares han d’entendre que portar un fill a l’escola o a la universitat no
vol dir oblidar-se’n durant uns anys, perquè, al final del procés, els
el tornin convertit, posem per cas, en un enginyer de telecomunica-
cions, sinó que cal mantenir una interacció dels professionals de l’en-
senyament i dels pares per intentar acompanyar els fills en el seu
desenvolupament.

L’educació no és aquesta cosa angoixosa de proves que els fills han
de passar, sinó que és l’experiència humana més profunda per la qual
els podem traspassar valors i podem tenir-hi un diàleg profund.
Tenir fills no ha de suposar una angoixa, sinó l’alegria del desplega-
ment humà viscut en profunditat.

Hem de pensar en una societat que dignifica de nou el treball. No es
pot treballar amb l’angoixa que l’empresa se’n vagi en orris i que un
es trobi, molt abans de la jubilació, sense sortida laboral. No pot ser
que els nois i noies, acabats els estudis universitaris, no trobin feina
o només trobin treballs inestables amb contractes de tres mesos, que
els deixen altre cop al carrer. Per a ells les empreses no han de ser tau-
les de salvació, sinó llocs de projecció humana que necessiten una
certa estabilitat.



51Política i valors

Cal canviar

Tot això ens porta, en primer lloc, a pensar que ens cal, des de la
política, trencar els ritmes i les rutines en què estem instal·lats. Cal
una nova actitud dels partits polítics en relació amb el poder. Cal en-
tendre que no som adversaris els uns dels altres per veure qui gua-
nya el poder, sinó que, prèviament, hem de tenir entre tots la com-
plicitat del civisme. És a dir, si pel fet de formar part d’un partit
veiem l’altre com un adversari i prou, vol dir que el nostre compro-
mís no és per regenerar la política, sinó que només és per guanyar el
poder. Cal que els partits polítics tinguin una franja en comú, que
sigui la franja pròpia del civisme polític pel qual la societat torni a
trobar la dignitat de la política.

Els grans adversaris de la democràcia ara no són, lògicament, Hitler,
Mussolini o Franco. Els grans adversaris de la democràcia actual són
la banalització, el reduccionisme i el «passotisme» sobre tots els afers
públics. O els polítics ens esforcem a donar el missatge que la polí-
tica és imprescindible i entenem que hem de treballar tots junts en
això, o la nostra lluita serà cada vegada més esperpèntica, ja que se’ns
veurà més com un espectacle, com a guanyadors o perdedors de
poder, que no precisament com a gent que intenta promoure la dig-
nitat del bé comú en el conjunt de la societat o de la comunitat.

En segon lloc, la dialèctica política sovint està caricaturitzada pels
líders. Els partits polítics tenim l’obligació de posar els referents ideo-
lògics dintre del nostre espai de comunicació perquè les persones,
quan ens jutgin, no ens jutgin només des d’un punt de vista formal,
sinó per plantejaments que mereixin l’atenció intel·lectual. Hem de
retrobar la dialèctica intel·lectual dins la nostra societat. Al cap i a la
fi, Mounier, quan explica la seva visió, té com a referència Nietzsche,
Sartre; té com a referència el món intel·lectual del moment.

Nosaltres necessitem que la política tingui, com a suport a la pre-
política, el gran debat intel·lectual sobre el futur de la nostra societat.
Però, de la mateixa manera que els polítics abdiquem, davant l’eco-
nomia, la funció prioritària que la política ha de tenir, moltes vega-
des el món intel·lectual també abdica la seva funció de revulsiu de la
nostra societat.
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Nosaltres hem de tornar a reivindicar, en la construcció crítica de la
societat, el paper de l’intel·lectual, no l’orgànic —aquell que és capaç
d’escriure el que sigui, o el que convingui, en funció del lloc que
ocupa—, sinó el de l’intel·lectual honest, que no amaga el sentit crí-
tic de la societat i és capaç de fer-hi aportacions positives.

En tercer lloc, governar és exercir el poder, lògicament, però no
posseir-lo. Les institucions polítiques no són dels partits polítics que
les governen; les institucions polítiques són del poble, i els par-
tits polítics són els que les governen provisionalment per mandat del
poble. Per tant, les institucions polítiques —la Generalitat de Cata-
lunya, el Parlament de Catalunya, la Generalitat Valenciana, les Corts
Valencianes, etc.— no són reductes que tenen els partits polítics per
enrocar-se. Les institucions han de fer d’element moderador en la
convivència dels diversos partits polítics, perquè, precisament, són
del país, i el nostre país és un país plural. Per tant, lògicament, el
poder executiu haurà d’assumir les responsabilitats del govern —per
això ha guanyat les eleccions—, però les ha d’exercir sense parape-
tar-se dels altres, sinó en col·laboració amb els altres i amb la seva
màxima complicitat.

En quart lloc, anem, cada vegada més, cap a un Estat que és un Es-
tat de negociació. Per què? Jo recordo perfectament que l’any 1980,
quan vaig arribar a la Conselleria de Treball de la Generalitat de
Catalunya, el país vivia un moment d’una crisi econòmica tremen-
da —davant la seu de la Generalitat, cada dia hi havia manifesta-
cions de treballadors d’empreses que feien fallida—, que la senyo-
ra Margaret Thatcher feia a Anglaterra una política conservadora i
que, a França, el senyor Pierre Maurois —primer ministre del primer
Govern Mitterrand— en feia una de molt esquerrana, i eren políti-
ques absolutament divergents des del punt de vista econòmic.

Avui dia, el senyor Jospin i el senyor Blair no poden fer polítiques
diferents; pràcticament fan la mateixa. Per què? Perquè les insti-
tucions supraestatals són les que marquen les pautes: la Unió Euro-
pea, el Banc Europeu, el Fons Monetari Internacional, el Banc Mun-
dial, l’Organització Mundial del Comerç, etc., marquen les pautes
d’acord amb interessos més o menys immediats de determinats
estats.
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I els estats, en comptes de convertir-se en un àmbit de sobirania a
l’hora de marcar les polítiques econòmiques, es converteixen en un
àmbit que «internalitza» allò que els diuen que han de fer i ho nego-
cien amb el conjunt del seu poble, de la seva composició sociològica.
Heus ací en què s’han convertit els estats.

Ens cal, doncs, que dintre dels estats i de les comunitats autònomes
hi hagi un diàleg intern molt fluid amb els representants de les en-
titats socioeconòmiques que han d’assumir i han de recrear en els
seus propis mercats la política econòmica. I no podem, els polítics,
quedar closos en la nostra gàbia d’or, sinó que hem de trobar un llen-
guatge de diàleg permanent amb totes les forces socials, culturals,
intel·lectuals, etc., del món polític. Aquest és el nostre repte.

I un cinquè punt —i aquí acabo—: hem d’evitar que la política que-
di simplement reduïda al rostre d’unes persones i no a un projecte.
Jo ja sé que les persones són imprescindibles en política i que són im-
portantíssimes en els projectes, perquè un projecte que no tingui un
rostre humà determinat es fa molt difícil de ser comprès per la socie-
tat; els líders, per tant, són importants. Però no pot ser que els líders
siguin els qui assumeixin el poder només en tant que són ells, en tant
que són persones, i no obeeixin un projecte.

Cal que els partits polítics no siguin una piràmide; cal un debat de-
mocràtic intern fonamental per tal que el projecte pugui ser compartit
per tots els components de tots els partits polítics. Si tot segueix la
tònica del lideratge, la política esdevé un reduccionisme total, perquè
tot ho adeqüem a la imatge pública de la comunicació de masses.

Per tant, necessitem uns partits polítics amb projecte, amb debat in-
tern, amb democràcia interna i amb una persona, si cal, que els repre-
senti, però que aquesta persona no sigui el tot.

Hi ha una necessitat imperiosa de renovar el sentit dels partits polí-
tics. Uns partits tenen problemes i altres no en tenen, però, de fet, si
volem regenerar el sentit democràtic, hem de ser diàfans i transpa-
rents; cal fer que els partits polítics siguin l’indret, precisament, del
debat del projecte i no només l’espai des d’on es pot governar per
interessos corporatius.
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Conclusió

Aquest és, doncs, un dels altres grans reptes que tenim. I tot això ha
de servir per a mirar que la persona sigui la mestressa del canvi de
la societat i que la societat nostra sigui transformable, i que els nos-
tres fills puguin viure en una societat on es pugui respirar millor, on,
quan neixin, neixin en un àmbit de llibertat i no en un àmbit d’estricte
determinisme econòmic. Ens cal tot això.

De fet, Mounier va criticar el capitalisme i va criticar el marxisme. El
mateix Maritain deia que el personalisme comunitari no és un híbrid
de totes dues coses, que seria aquell punt mitjà fals que il·lustra geo-
mètricament el centre, sinó que l’humanisme integral, o el persona-
lisme comunitari, és un element nou, absolutament diferent dels
altres dos: del liberalisme i del marxisme; és la manera en què la per-
sona pot trobar la dignitat en la societat des de la irreductibilitat del
seu jo i de la seva llibertat i, a la vegada, amb la necessitat de la so-
ciabilitat amb els altres.

En definitiva, és el misteri que tots portem dintre: som i ens sentim
el centre de nosaltres mateixos, però aquest centre es desplaça pre-
cisament en el diàleg amb els altres.

De la conferència pronunciada en el congrés «El Personalisme Comunitari Hui.
Vigència d’Emmanuel Mounier als cinquanta anys de la seua mort»

(Col·legi Major Rector Peset, València, 6 de novembre de 2000)
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3. Política i societat, avui i aquí

Introducció

Permetin-me dues consideracions prèvies molt breus.

Des del dia que em van fer president del Parlament, ja em vaig
proposar que en les meves manifestacions públiques es poguessin
trobar tots els grups i tots els diputats del Parlament, pensessin com
pensessin, perquè crec que la meva missió de fer de president de tots
és prèvia, fins i tot, als posicionaments, ben legítims, que puc expres-
sar en públic. I això ho mantindré també avui, en aquest dinar, en-
tre tots vostès.

Segona precisió. Estem en plena campanya electoral, i en campanya
electoral tots els partits polítics tenen l’obligació cívica d’explicar el
seu programa i, a la vegada, de contrastar-lo amb el dels altres. I això
és molt legítim. Doncs bé, en tot allò que diré en aquesta sobretaula,
demano que oblidin vostès aquesta dinàmica tan específica de cam-
panya electoral, perquè el meu intent és parlar, més que de progra-
mes, de les actituds bàsiques que podem compartir tots els grups i
tots els polítics que en aquests moments representem el poble de
Catalunya.

Jo els presento el tema de la difícil relació entre la política i la socie-
tat, que és una qüestió que a mi m’ha preocupat sempre —els meus
escrits dels anys vuitanta i noranta ja parlaven d’això— i, ara que he
de passar a una segona fila de la vida política, voldria aprofitar
aquest moment per dir-los, molt sintèticament, què és el que penso
d’aquesta difícil relació entre els polítics i la societat.

Durant aquesta legislatura, hem continuat la tasca de les anteriors,
que és la d’intentar que el Parlament sigui molt proper a la ciutada-
nia, fonamentalment a través de la tasca dels mateixos diputats, que,
quan tenen una iniciativa parlamentària, la fan precisament per aquesta
proximitat amb la mateixa societat, però també des d’un punt de vista
institucional. Nosaltres, per exemple, al llarg d’aquesta legislatura hem
procurat atendre tan bé com hem pogut els mitjans de comunicació
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per poder donar a conèixer la realitat del Parlament; les condicions,
fins i tot, polítiques d’aquesta legislatura ho han facilitat, perquè no
hi havia majories absolutes d’un sol partit i, per tant, hi havia una
dinàmica política que se centrava sobretot en el Parlament.

Hem fet moltes coses en aquest sentit. Per exemple, hem ofert la
imatge dels nostres debats a la Torre de Collserola, des d’on ha arri-
bat a vuitanta televisions locals que fan cada setmana un programa
sobre el Parlament; hem organitzat jornades perquè la societat civil
discutís amb els diputats els temes de més actualitat.

Però crec que, al final d’aquesta legislatura, la meva convicció és la
següent: el problema de relació entre el Parlament —i la política en
general— i la societat no és una qüestió de comunicació que es pu-
gui arreglar a través dels mitjans de comunicació, sinó que hi ha un
problema més de fons, hi ha una manca de sintonia que permeti que
la política i la societat puguin compartir uns determinats interessos
o uns determinats valors.

Els donaré només unes dades. ¿Saben a quanta població interessa
positivament la política, segons l’enquesta de valors europeus a Ca-
talunya? Al 4%; l’any 1990 els interessava a un 6%, i l’any 2000 a un
4%. La gent que no vol saber res de la política és un 40%. I la franja
intermèdia es decanta, en una proporció de 70 a 30, cap a la part bai-
xa. Aquest és, diguem-ne, el marc.

Però, si vostès volen saber quin grau de confiança dóna la societat a
certs grups professionals, els qui mereixen una valoració més alta són
els mestres, amb un 78%; segueixen els metges, amb un 77, i els úl-
tims són els diputats, amb un 18%, i els ministres del Govern, amb
un 14. (Es tracta d’una enquesta d’àmbit estatal.)

La major confiança la mereix el rei, seguit de les organitzacions no
governamentals, les ràdios, la policia...; els penúltims del rànquing
són els partits polítics, i els últims, els polítics. Aquestes dades em fan
veure que hi ha un divorci absolut entre la política i la societat. I
aquest no és un tema qualsevol.

Si em permeten, doncs, en aquesta breu exposició intentaré explicar
—vist des del punt de vista polític— quins són els elements de diver-
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gència entre els polítics i la societat. Serà la primera part; en la sego-
na intentaré explicar quins són els problemes que té la societat per a
valorar el fet polític, i en la tercera apuntaré unes línies de futur que
puguin ajudar a canviar aquesta situació.

I. Política

Tinc el convenciment que, durant aquests anys de democràcia, els
polítics de Catalunya, en les opcions fonamentals, ho han fet bé. És
a dir, quan vas pel món, veus que es valora la transició democràtica;
el pas de la dictadura a la democràcia és motiu d’admiració. Crec,
doncs, que els polítics hem actuat força bé.

Durant aquests anys, hem intentat que arrelin i s’instaurin a Catalu-
nya les administracions pròpies. I ho hem fet amb total èxit. En
aquests moments, parlar de l’administració de Catalunya, de la Ge-
neralitat, del Govern, del Parlament, és parlar de coses que són molt
properes a tota la ciutadania i no només a uns quants.

Durant aquests anys, hem orientat la societat cap a una visió euro-
pea. Jo recordo com estava la nostra societat els anys setanta, i cal re-
conèixer que hi ha hagut un canvi fort —en el qual també hem inter-
vingut els polítics d’una manera clara— per passar d’una societat
tercermundista a una societat europea.

Amb la tasca enorme dels ajuntaments democràtics, hem passat
d’aquelles ciutats que eren una suma de guetos al voltant d’un nu-
cli històric a construir-les amb una única unitat de convivència, a
través de l’urbanisme, a través dels serveis socials. I, amb la Genera-
litat al davant, mai no se’ns havia acudit, per exemple, crear dos cir-
cuits d’educació en funció de la llengua, sinó un de sol per integrar
el país. Aquest bandejar les fractures socials, em sembla que ens
l’hem d’apuntar els polítics de tot ordre.

Econòmicament, estem molt millor que fa vint o vint-i-cinc anys. Jo
recordo la meva experiència de conseller de Treball amb la plaça de
Sant Jaume plena de reivindicacions, que gairebé els diversos col·lec-
tius havien de demanar hora per poder manifestar-se. I això ha can-
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viat. I només cal passejar-nos pel territori de Catalunya: amb totes les
crítiques i totes les mancances que es vulguin, però no es pot negar
que s’ha equilibrat territorialment el país d’una manera considerable.

Malgrat això, en campanyes electorals, els tòpics són els de sempre:
«Només es recorden de nosaltres», diu molta gent, «quan ens vénen
a demanar el vot.» O diuen: «Els polítics s’acusen entre ells, però,
quan convé, es protegeixen d’una manera molt forta», desconfiant
dels interessos endogàmics que hi pugui haver malgrat les diferèn-
cies de partit. O diuen: «Només busquen guanyar les eleccions des-
prestigiant l’adversari», entenent que el debat polític és només una
caricatura de desprestigis. O també: «Quan hi ha un problema difí-
cil, el que fan és passar-se la pilota els uns als altres sense entrar en
el problema.» Tot això són tòpics que probablement nosaltres hem
sentit sovint.

Què hi ha darrere d’aquest allunyament, vist des del vessant polític?
Exposaré set raons, encara que només sigui amb una pinzellada, ja
que cada una exigiria, segurament, un llibre sencer.

1. Manca d’horitzó a llar1. Manca d’horitzó a llar1. Manca d’horitzó a llar1. Manca d’horitzó a llar1. Manca d’horitzó a llarg termini de la política d’avuig termini de la política d’avuig termini de la política d’avuig termini de la política d’avuig termini de la política d’avui

Les persones que, com jo, tenim al voltant dels seixanta anys i que
ens vam apuntar a la política als anys seixanta o setanta, ho vam fer
perquè crèiem en aquell ventall d’oportunitats polítiques que donava
el liberalisme, la democràcia cristiana, la socialdemocràcia i el comu-
nisme. Inscriure’s a un partit polític volia dir esdevenir-ne militant
per lluitar pel futur, a llarg termini, de la societat; t’implicaves a cons-
truir la societat del més enllà.

Avui, en canvi, es busca la immediatesa, els resultats imminents.
Segurament molts de vostès recordaran aquells comentaristes ame-
ricans que, en el debat entre Bush pare i Clinton, deien: «Si la recu-
peració econòmica dels Estats Units hagués esdevingut dos mesos
abans, hauria guanyat Bush». O, per exemple, un altre de més recent:
en la pugna Stoiber-Schröder, les inundacions fan que Schröder es
posi les botes d’aigua vint-i-quatre hores abans que Stoiber i capgi-
ri, d’aquesta manera, les enquestes d’opinió i els resultats.
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D’una política pensada a llarg termini s’ha passat a una política que
és fruit de les impressions del moment. Hi ha hagut, per tant, un
canvi important en els continguts polítics.

2. La política ha passat de la r2. La política ha passat de la r2. La política ha passat de la r2. La política ha passat de la r2. La política ha passat de la recerecerecerecerecerca del militca del militca del militca del militca del militant a la del vant a la del vant a la del vant a la del vant a la del votototototantantantantant

Als anys seixanta i setanta —i no només per raons de clandestinitat,
sinó també per raons conceptuals—, les opcions polítiques es basa-
ven en el militant. Ara, les opcions polítiques bàsiques es basen en el
votant. I aquest desplaçament del militant cap al votant porta tam-
bé a una focalització de la política més en la línia de guanyar elecci-
ons que no de plantejar alternatives en el debat de cap on volem que
vagi la societat.

3. La política deix3. La política deix3. La política deix3. La política deix3. La política deixa de ser pedagogia i esdea de ser pedagogia i esdea de ser pedagogia i esdea de ser pedagogia i esdea de ser pedagogia i esdevé «anecdotisme»vé «anecdotisme»vé «anecdotisme»vé «anecdotisme»vé «anecdotisme»

Tot això provoca que la política, més que cap a una pedagogia de de-
fensa —d’una manera diferent segons les diverses opcions— del bé
comú a llarg termini, derivi cap a un «anecdotisme» sobre el prota-
gonisme d’un partit o de l’altre i sobre els cops de colze que es do-
nen entre ells. I això fa que la imatge de la política com a captadora
de gent que busca l’interès general i el bé comú quedi una mica des-
prestigiada.

4. Funció dels partits polítics4. Funció dels partits polítics4. Funció dels partits polítics4. Funció dels partits polítics4. Funció dels partits polítics

La gent veu molt negativa la funció dels partits polítics. Si agafem la
Constitució, els partits polítics tenim l’obligació d’expressar el plura-
lisme, de concórrer a la formació i a la manifestació de la voluntat popu-
lar i de ser instruments de participació política. Aquest és el mandat.

Els partits polítics, per tant, tenen fonamentalment dues missions.
Una, la de ser escola de democràcia: mirar que dintre de casa nostra
hi hagi un debat, un debat intens, i que aquest debat sobre allò que
nosaltres creiem que és la nostra opció bàsica com a partit sigui fet
en sentit democràtic. I la segona cosa, tan important com aquesta, és
que el partit estigui prou cohesionat perquè sigui l’instrument de
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governabilitat quan el poble li doni aquesta responsabilitat i que no
sigui una olla de grills.

No obstant això, la imatge que donem sovint és la de que «qui no
està al costat del qui mana o de la màquina del partit queda fora de
la fotografia», per dir-ho gràficament; per tant, una imatge molt pi-
ramidal i vista des del vèrtex dels mateixos partits polítics. La visió
que es genera a dintre és fonamentalment emotiva, perquè els polí-
tics viuen tant els avatars de les puges i baixes del propi partit que
no saben discernir cap on vol anar la societat.

I els seus objectius són molt immediats. L’objectiu dels partits polí-
tics és guanyar les eleccions, i després d’aquestes, les altres, i després,
les altres. D’aquesta manera, la militància en un partit es veu més com
un comportament endogàmic envers el propi partit que no pas pro-
jectiu cap a la societat, i aquest corporativisme es fa cada vegada més
evident.

Hi ha una paraula de Mounier, apoliticisme, que em va quedar grava-
da i que sovint he anat repetint. Ell diu: «L’apoliticisme —és a dir,
passar de la política— és una deserció espiritual», i la gent que
s’apunta a un partit polític està en la línia de no ser un desertor es-
piritual. Per tant, malgrat les crítiques que es puguin fer als partits,
s’ha de tenir molt present que darrere de cada militància hi ha una
motivació fonda i cívica d’actuar en pro de la societat.

5. P5. P5. P5. P5. Política i mitjans de comunicacióolítica i mitjans de comunicacióolítica i mitjans de comunicacióolítica i mitjans de comunicacióolítica i mitjans de comunicació

Tenim un altre problema. Si la política és immediatista, els mitjans de
comunicació encara ho són més, perquè les notícies duren vint-i-
quatre hores. I, aleshores, intentar donar un missatge polític de llarg
termini, que sigui capaç de trencar la dinàmica i l’interès immediat
que representa la notícia del dia a dia, costa molt. I ens trobem que
aquesta servitud —que tenim uns i altres— és massa important.

D’altra banda, a qui es vulgui dedicar a la política no li ha de fer por
que el caricaturitzin, que fins i tot el ridiculitzin —a ell o al conjunt
de la classe política—, però el que, al meu entendre, no és correcte
és que d’això se’n faci un gènere literari fix. I, moltes vegades, les
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notícies que donen els mitjans de comunicació sobre les activitats
dels polítics estan agafades des del punt de vista, diguem-ne, anec-
dòtic i sovint generen una certa atenció del públic pel caràcter dema-
gògic, cosa que fa que els polítics patim d’una manera col·lectiva una
erosió permanent.

6. Difícil compr6. Difícil compr6. Difícil compr6. Difícil compr6. Difícil comprensió del debat parlamentensió del debat parlamentensió del debat parlamentensió del debat parlamentensió del debat parlamentariariariariari

Tenim un altre problema. I és que els debats al Parlament i en qual-
sevol instància política són molt sovint una barreja de pluralisme
ideològic, de pluralisme programàtic, de diferent estratègia o tàcti-
ca dels partits; ho barregem tot. I, aleshores, la gent no ens entén i,
quan veu un debat parlamentari per televisió, acaba per no compren-
dre gran cosa i acaba dient: «Mira, tots són iguals.» Aquesta és una
de les altres dificultats que tenim de comunicabilitat amb la societat.

7. Dificult7. Dificult7. Dificult7. Dificult7. Dificultat en les qüestions bàsiquesat en les qüestions bàsiquesat en les qüestions bàsiquesat en les qüestions bàsiquesat en les qüestions bàsiques

I una última raó. Al meu entendre, cada vegada més la política por-
ta un missatge implícit, amb el qual jo no estic gens d’acord i pel qual
les institucions es posen al servei de qui té el poder.

Si em permeten —des de la meva visió personal i sense voler ofen-
dre ningú—, recordaré el que ha passat amb la guerra de l’Iraq:
quan el senyor Bush vol declarar la guerra va a l’ONU, però, quan
l’ONU no li serveix, tira pel dret; quan ara necessita l’ONU, retor-
na a l’ONU. És a dir, es fan servir les institucions en funció de les
tàctiques o de les estratègies. Tenim també els fets d’Itàlia, i podria
parlar d’altres països on les ingerències entre el poder executiu i el
judicial estan a l’ordre del dia i són motiu d’una gran polèmica.

Aquest intent que les institucions no siguin el contrapès, sinó que
siguin el cavall de batalla per fer reformar l’actitud política, crec
que, més que donar seguretat, dóna una certa instrumentalització
de la mateixa política.

Tot això són elements que poso a la seva consideració —com he dit,
a través d’una pinzellada de pinzell gruixut, perquè no dóna el temps
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per a més— i que fan que la gent ens vegi, als polítics, una mica com
un cos corporatiu, tancat sobre ell mateix i distant, lògicament, dels
interessos de la gent.

II. Societat

Deixin-me descriure també, des del punt de vista de la societat, qua-
tre o cinc trets que em semblen bàsics per veure com reacciona la
societat davant d’això, ja que l’immediatisme polític —no en dub-
tin— es correspon també amb l’immediatisme de la societat. Per tant,
aquesta rebaixada dels nostres continguts i de la nostra obra cívica i
social com a polítics que, de vegades, ens porta el dia a dia també es
correspon, de vegades, a la mateixa visió que impera en la cultura so-
cial dominant en la societat actual.

1. Comple1. Comple1. Comple1. Comple1. Complexitxitxitxitxitat actualat actualat actualat actualat actual

La nostra societat catalana és molt diferent de la societat catalana del
temps, per exemple, del president Macià. Lògicament, la immigració
—la d’avui i la d’ahir—; les interdependències que té la nostra socie-
tat des del punt de vista econòmic, cultural, social —fruit del que en
diem la globalització—; l’enorme penetració de la informació a totes
les capes de la societat; l’ús de les tecnologies a l’abast, donen un
perfil de societat molt diferent de la de fa cinquanta o seixanta anys.
Aquesta és la realitat.

Tots aquests elements que han configurat aquesta diversitat de la
nostra societat necessiten que algú els englobi des del punt de vista
polític i els doni el perfil de catalanitat de tots junts, allò que els en-
tesos en diuen el demos, aquella unitat bàsica que es fonamenta jus-
tament sobre les diferències i pluralitats que hi ha en un mateix país.

Som una societat plural que ha fet un canvi extraordinari durant
aquests quaranta anys. La gent de la meva generació encara recorda el
racionament, i hem passat del racionament a tenir un nivell de vida
força elevat, que si ens ho haguessin dit quan érem petits no ens ho
hauríem cregut. Però els joves —que segurament tenen unes perspec-
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tives professionals i laborals més difícils que les nostres, perquè nos-
altres vam trobar-nos amb una època de creixement—, en canvi, te-
nen més difícil —perquè han assumit ja d’entrada i de petits un ni-
vell de vida prou alt— assumir que la vida és un repte i que, per tant,
l’has d’afrontar amb unes actituds constructives, fortes i potents.

2. L2. L2. L2. L2. L’última par’última par’última par’última par’última paraula és l’economiaaula és l’economiaaula és l’economiaaula és l’economiaaula és l’economia

Estem acostumats, des de la nostra societat actual, que l’última pa-
raula de la política sigui l’economia. Recordem allò del Bill Clinton:
«És l’economia, estúpid!» Si em permeten, llegiré tres frases de
Zigmunt Bauman —un pensador polonès establert als Estats Units—,
que expressen molt bé el que voldria dir. Diu: «Una vegada que l’Es-
tat reconeix la prioritat i la superioritat de les lleis del mercat per
sobre de les lleis de la polis, el ciutadà es transmuta en consumidor
i el consumidor exigeix cada vegada més protecció i accepta cada
vegada menys la necessitat de participar en el funcionament de l’Es-
tat» (En busca de la política, pàg. 165).

M’agradaria que retinguessin aquest concepte, perquè, per a mi, és
molt important. Si l’última paraula de la convivència són les lleis de
l’economia, la reacció nostra és esdevenir més consumidors que no
pas ciutadans. Ho plantejo com a qüestió oberta: veure si l’important
és tenir com més coses millor i poder-ne gaudir, o bé acceptar que la
vida és una missió, un projecte i una responsabilitat, i trobar sentit a
la vida, precisament, amb aquests conceptes.

3. La societ3. La societ3. La societ3. La societ3. La societat civil es prat civil es prat civil es prat civil es prat civil es presentesentesentesentesenta com un a com un a com un a com un a com un lobblobblobblobblobbyyyyy

De vegades, la mateixa societat civil —com a expressió d’aquesta
dinàmica del poble— té més tendència a presentar-se com un lobby
d’interlocució amb l’Administració pública, per uns interessos que
són justificats i que són amplis i necessaris per a la societat, que no
pas com una coresponsabilitat fundadora de la nostra pròpia socie-
tat. La societat civil actua moltes vegades més com a lobby de pres-
sió que no amb la coresponsabilitat de saber que vertebra la dinàmica
de la mateixa societat.
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4. Molts jo4. Molts jo4. Molts jo4. Molts jo4. Molts jovvvvves peres peres peres peres perden la visió del comprden la visió del comprden la visió del comprden la visió del comprden la visió del compromís políticomís políticomís políticomís políticomís polític

Hi ha joves que, amb aquella actitud de no-deserció espiritual mou-
nierana, s’apunten als partits, però la immensa majoria «passen» de
la política per desconfiança. Els qui es comprometen ho fan més fà-
cilment amb una ONG —perquè poden tocar l’efecte del seu servei,
el poden comprovar— que no a un partit polític, que, per ells, és un
magma on es perden moltes coses i on es constata que la societat no
és gaire transformable, perquè hi ha la força dels poderosos. Ells
—per coherència personal— prefereixen actuar en la transformació
del que en la meva època en dèiem la transformació de les estructures.

En aquest sentit, sí que hi ha un gap entre el que va significar l’èpica
de la transició política —que nosaltres com a joves vam viure d’una
manera molt intensa i a primera fila— i aquest cert escepticisme que
la política genera en bona part de la joventut actual.

5. L5. L5. L5. L5. L’est’est’est’est’estat del benestat del benestat del benestat del benestat del benestararararar

La introducció de l’estat del benestar fa que el ciutadà aparegui so-
vint més com a client —client dels serveis públics— que no com a
ciutadà. I, per tant, veu el polític, sobretot, com el responsable del
servei sanitari, del servei educatiu, del servei de carreteres o de trans-
ports, més que no pas com aquella persona que, a més d’això,
prioritza el bé comú.

6. Cultur6. Cultur6. Cultur6. Cultur6. Cultura de la banalita de la banalita de la banalita de la banalita de la banalitatatatatat

En aquesta societat —en la qual va desapareixent l’horitzó a llarg
termini—, la cultura de l’oci esdevé cada vegada més buida i cada
vegada més banal, perquè el que interessa és que el ciutadà se senti
comunitari alguna vegada, però sense un excessiu compromís per-
sonal. I, aleshores, surt el fet mediàtic, en què l’individu sent que gira
al voltant d’un jugador de futbol excepcional o al voltant d’un fet
molt esporàdic, però automàticament, un cop ha tingut aquesta sen-
sació, torna a la seva individualitat i torna a viure el seu propi pro-
jecte estrictament personal.



65Política i valors

7. Individualisme corpor7. Individualisme corpor7. Individualisme corpor7. Individualisme corpor7. Individualisme corporatiuatiuatiuatiuatiu

Hi ha un llibre que crec que mereix una reflexió. L’ha escrit l’Oriol
Nel·lo: es diu Aquí, no! En aquest llibre es veu que allò que preocupa
la gent és que emboliquin el seu entorn immediat, el seu territori,
amb una servitud necessària pel conjunt, prescindint una mica de si
això comportarà, després, que un altre ho hagi de sofrir. Aquest esmi-
colament —que també es dóna en el terreny del sentit comunitari—
és un dels altres elements que poso a la consideració de vostès.

III. Retrobament possible entre política i societat

Davant d’això, ¿és possible un retrobament entre la política i la so-
cietat? Per mi, és possible si la democràcia no és només el com-
pliment d’unes lleis, sinó que porta implícits uns valors generals
transversals que comprometin la societat i els polítics; un valors
—diguin-ne, si ho volen—: republicans, per entendre’ns, com dirien
els qui són de cultura francesa.

La nostra convivència ha de tenir un sentit previ, que no és simple-
ment el compliment d’unes lleis. I el primer valor, lògicament, és el del
pluralisme, perquè quan defensem el pluralisme defensem el valor
sagrat de la llibertat individual, però, en el marc d’aquest pluralisme,
hi ha d’haver una cultura implícita de valors que ens comprometi a
tots plegats. Perquè, si la societat és només el mecanicisme de com-
plir unes normes per justificar el poder, automàticament la societat
es tanca en els seus interessos i el món polític en els seus.

Aquesta cultura ha de significar refer aquests valors republicans en
l’àmbit de Catalunya, ha de significar refer aquest lligam, al qual pu-
guem incorporar tots els valors nous que la nostra societat ha rebut
durant aquests darrers cinquanta anys.

La tradició política catalana té un bagatge enorme de contingut re-
generacionista. Mentre a Espanya hi havia la Restauració —que en
el fons era de vertebració dels interessos establerts—, a Catalunya hi
havia una línia d’una gran proximitat i d’una gran complicitat entre
la societat i la política. No parlo, només, de Pi i Margall, sinó també
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d’Almirall, de Prat de la Riba, de Cambó —del primer Cambó—, de
Campalans, de Bofill i Mates, de Cardó, etc. Tota aquesta gent va
basar el catalanisme precisament en la complicitat entre la societat
i la política; aquesta era la seva força. I entenien la vocació política
com un procés que anava de baix cap a dalt. Eren gent que, primer,
eren uns professionals, però que no en tenien prou amb la seva di-
mensió professional i accedien, per tant, al compromís cívic: l’un era
rector de la universitat, com el doctor Robert; l’altre, que era arqui-
tecte, es dedicava a la cultura, com Domènech i Montaner, etcètera.
Com que no en tenien prou amb el compromís cívic, arribaven al
compromís polític. Fixin-se com el missatge que ens donen és pre-
cisament d’aquesta unitat, d’aquesta complicitat, d’aquesta proximi-
tat entre la societat i la política. Aquest és el bagatge polític que té el
catalanisme polític. I, per tant, nosaltres tenim el repte de ser crea-
dors de política.

Encara que hi ha altres dimensions polítiques —l’espanyola, l’euro-
pea i la mundial— nosaltres, lògicament, tenim una dimensió cata-
lana. Nosaltres hem de tenir el coratge —per la força i per la convic-
ció d’aquesta proximitat— que això no sigui una suma aritmètica de
cercles concèntrics, sinó que, des de la catalanitat i des d’aquesta
proximitat de política i de societat, acceptem que l’eix fonamental de
tots els cercles concèntrics és precisament la nostra afirmació de ciu-
tadania catalana, que ens permet viure les altres dimensions des
d’aquesta perspectiva.

Aquest és un problema que tenim nosaltres i que va més enllà de la
manca de més o menys competències administratives que tinguem.
Això forma part de la Catalunya endins. I aquesta Catalunya endins,
per mi, té tres grans eixos.

1. Civisme actiu1. Civisme actiu1. Civisme actiu1. Civisme actiu1. Civisme actiu

Ser català vol dir ser ciutadà amb plenitud, i un ciutadà amb pleni-
tud és aquell que sap que té uns drets envers el país, però que tam-
bé té uns deures. Però, així com l’Estat et dóna uns drets —et dóna
el dret polític, el dret sindical...— i després et demana uns deures,
que abans eren dos —fer el servei militar i pagar impostos— i ara
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només resta el segon, resulta que per als catalans els drets i els deu-
res són dues cares de la mateixa moneda. És a dir, si jo tinc dret al
sistema educatiu i puc portar el fill a l’escola, tinc el deure de col·la-
borar amb el sistema educatiu; si jo tinc dret a tenir unes infraestruc-
tures culturals, tinc l’exigència de contribuir a aixecar el nivell cultu-
ral del meu entorn; si jo tinc dret a gaudir del paisatge del meu país,
tinc l’obligació de tenir-ne cura.

Aquesta coresponsabilitat ciutadana és el que dóna força i sentit a una
catalanitat complexa en les circumstàncies en què ens l’ha tocat viu-
re. I en parlo no solament com un cos jurídic, sinó sobretot com a for-
ça actitudinal i moral de crida a la catalanitat.

Sobre això, al llarg d’aquesta legislatura, tots els grups parlamenta-
ris han treballat sobre un text, però cal que, un cop hàgim aconseguit
l’acord sobre aquest text i també la participació de les institucions
ciutadanes —econòmiques, sindicals, culturals—, es treballi a l’escola
—perquè això és una cosa que s’ha d’aprendre des de l’escola i a tots
els nivells— per tenir clar que ser català és una crida a viure la nos-
tra consciència ciutadana al màxim possible. Aquesta seria, diguem-
ne, la primera condició.

2. Educació i cultur2. Educació i cultur2. Educació i cultur2. Educació i cultur2. Educació i culturaaaaa

La segona és que, si els catalans ens creiem que Catalunya s’aguan-
ta per la qualitat personal dels seus ciutadans, hem de donar una
gran prioritat a l’educació i a la cultura. No hem d’admetre el que
està passant moltes vegades en la nostra societat; quan veiem per
televisió com es comporten certes tribus urbanes hem de concloure
que moltes famílies han abdicat la seva responsabilitat envers els
propis fills.

Nosaltres hem de tornar a reclamar que la gent se senti responsable
de l’educació dels fills; que no vetllin només perquè el seu fill tingui
un bon títol i es guanyi bé la vida, sinó que treballin per l’educació
integral de la persona. I això només es pot aconseguir quan hi ha una
comunitat educativa en marxa, que vol dir un cercle concèntric de
pares/mestres i fills/alumnes.
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Però, al voltant d’aquest cercle concèntric, n’hi ha un altre que és tan
o més imprescindible, que és el compromís de tota la societat i de tot
el sistema educatiu en aquesta qualitat de l’educació. Si diem que
Catalunya es distingeix per la qualitat de les seves persones, hem
d’apostar prioritàriament per això, com a fet i també com a símbol
nacional.

Per tant, reclamo —com ho fa una persona per mi intel·lectualment
molt apreciada, com és la Hanna Arendt, en un llibre preciós que es
diu Entre el pasado y el futuro (pàg. 292 i seg.)— el sentit de l’auctoritas
en aquesta transmissió dels valors a les noves generacions. Cal no ab-
dicar en aquest sentit. I cal entendre que la cultura està per sobre de
tots, com a fet social: està per sobre de les administracions, dels par-
tits polítics, de tots, com a fet bàsic i fundador de la nostra catalani-
tat. Perquè entenem la cultura com la capacitat de crear, de ser un
poble que sap transgredir el que és convencional per trobar precisa-
ment la creativitat, l’expressió màxima del seu esperit, l’esperit d’un
poble que sap apropar-se a la realitat que té al seu voltant, a través
de la capacitat espiritual i de discerniment crític dels ciutadans cons-
cients.

Un valor preuat de la nostra cultura és la llengua, i aquesta només
la salvarem si té el rang jurídic que es mereix, com qualsevol altra
llengua de l’Estat; però la salvarem sobretot si la sabem assimilar
en aquest projecte convivencial, de tal manera que s’assimili el català
a aquest intent de viure amb consistència i amb força aquest projecte
convivencial i humà.

3. Compr3. Compr3. Compr3. Compr3. Compromís políticomís políticomís políticomís políticomís polític

He parlat de civisme, d’educació i cultura, ara em cal parlar de
compromís polític. Perquè el poble que no té política no té digni-
tat pública, car la política és l’expressió d’aquesta dignitat pública.
I lògicament —com he dit—, no parlaré de programes —cada partit
polític té el seu, i ben legítimament—, però sí que voldria parlar
d’aquella cultura política que és filla d’aquest regeneracionisme
polític del qual ens hem de sentir tots hereus. I sobre això voldria
enunciar vuit punts de la cultura política aplicats al nostre temps:
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1. Els polítics hem de tenir clar que el primer adversari del polític no
és el polític de l’altre partit, sinó tot allò que dilueix el bé comú. El
meu adversari no és el de l’altre partit, sinó tot allò que intenta mi-
nar de sotamà el sentit de cohesió de la nostra societat. I ara que és
molt difícil que les lleis de la polis —per dir-ho amb paraules de
Bauman— puguin ser l’àmbit de discussió sobre la nostra vida col·lec-
tiva, intentar centrar la política només en aquesta dinàmica interna,
que en període electoral sí que té sentit..., si només es concentra en
això, estem equivocant el tret.

2. Cal que el pluralisme polític no es redueixi a la competitivitat de
veure qui guanya. Perquè les institucions no són de qui les guanya:
les institucions són del poble. I entrar en la responsabilitat d’unes
institucions vol dir moderar la polèmica estrictament partidària, si-
gui govern-oposició o siguin entre partits de govern. Per això, el fet
de tenir una responsabilitat institucional, de l’ordre que sigui, fa que
hàgim de moderar, en el marc de la institució, la pugna estrictament
estratègica o tàctica dels partits polítics.

3. En aquesta línia regeneracionista, les institucions no són solament
expenedores de serveis públics que miren d’acontentar el màxim de
gent possible, sinó que han de tenir la credibilitat moral per poder
reclamar comportaments cívics als ciutadans. No només tractem amb
clients, sinó que tractem amb ciutadans, i, per tant, la nostra tasca al
capdavant de les institucions ha de ser també pedagògica.

4. La política no és un producte elaborat només a través de les en-
questes que manifesten les preferències de l’interès del major seg-
ment del mercat electoral. La política és fonamentalment una vincu-
lació personal del polític amb el seu poble, i és aquesta vinculació
personal la que l’estimula a donar una resposta creativa a la matei-
xa política. La política no és un producte; la política és precisament
aquesta relació vital entre el polític i la societat. Ja m’he referit abans
al fet que la política ha de ser pedagogia del bé comú.

5. I després, un altre element. El primer Cambó dels anys vint l’ex-
plica molt clarament: el polític ha de creure en el seu poble, el polí-
tic ha de creure que la societat és millorable, ja que el polític que no
creu en el seu poble o no creu que la societat és millorable és senzi-
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llament un componedor d’interessos immediatistes. I, a més, aquest
és el primer pas per esdevenir un escèptic i és el segon pas per esde-
venir un cínic. Un polític ha de creure que la societat és transforma-
ble i, si no —com diu en Cambó en el seu escrit—, ha de dimitir.

6. Un altre punt també molt difícil de tirar endavant: els polítics te-
nim específicament una responsabilitat sobre les generacions futu-
res. Aquesta responsabilitat sobre les generacions futures, que no vol
dir només amb els joves, sinó amb tots aquells que poden sofrir les
conseqüències de les decisions que nosaltres podem prendre avui,
ens porta a ser gent que ha de donar una nova dimensió a la socie-
tat. Citaré un llibre —per mi també molt apreciat i que ho explica
molt bé— de Hans Jonas, El principio de responsabilidad. Ell ens re-
corda que cal que tinguem present que estem decidint avui coses que
poden afectar els nostres néts o els nostres besnéts, els quals en sofri-
ran les conseqüències, i que, per tant, hem de ser molt curosos (parlo
de temes ecològics, de temes culturals, de temes sociològics, etc.).

7. Encara que la política és lògicament un instrument per assignar
legitimitat als governs —aquesta és la seva funció o una de les seves
funcions bàsiques—, ha de buscar també el consens i el diàleg, que
és allò que la dignifica. Perquè el punt final de la política és precisa-
ment apuntalar la convivència humana; no és solament dur a terme
un determinat programa, sinó que és donar sentit a la convivència
humana. I això es fa entenent la política com un procés de diàleg.

8. Finalment, la política d’un país no és només la suma aritmètica dels
partits polítics que la componen; la política d’un país ha d’abastar
tota aquella gent que per desinterès, per desídia, per marginació de
la mateixa societat, no se sent integrada. I, aleshores, els grups polí-
tics han d’aprendre no solament a contrastar els programes i les idees
que tenen, sinó que cal que comparteixin els interrogants que ens
superen a tots nosaltres. Si no tenim la senzillesa de compartir
aquests interrogants davant d’una societat que en molts aspectes
se’ns esmuny, se’ns escapa, nosaltres estem perdent una de les fun-
cions bàsiques, que és la de vertebrar la política d’un país.

Demanar tot això, és ser molt idealista? Vostès saben que la política
té dos components, per dir-ho gràficament i molt esquemàticament:
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la dedicació a la política és aquell desig de poder que tots duem din-
tre nostre com a afirmació del propi jo o de la pròpia col·lectivitat,
però és també la voluntat sincera de servir la societat. Jo no conec cap
polític tan pervers que només es mogui pel desig de poder, i no co-
nec cap polític tan sant que només tingui voluntat de servei. Tots
portem a dintre una determinada composició d’aquests dos valors i,
en la mesura que fem present el valor que més lliga amb les neces-
sitats de la societat, estem aproximant la política a la societat. I quan
la societat veu el polític proper és quan aquest es guanya la credibi-
litat moral. I aquesta credibilitat es guanya fent projectes, propostes
i programes electorals, però sobretot es guanya a través d’una acti-
tud. I la tradició política de Catalunya —amb totes les contradiccions
que vostès vulguin i més— té aquest sentit: la tradició doctrinal que
tenim és de tanta proximitat i de tanta complicitat entre societat i
política, que, com més anem afermant aquesta cultura política de
voluntat de servei, més estem vertebrant el país, car aconseguim in-
tegrar les responsabilitats ciutadanes de gent que entén això com un
projecte comunitari.

Aquesta és la meva visió dels problemes i dels camins per on crec
que podríem anar per afermar la nostra cultura política de civilitat ca-
talana. Perquè, a Catalunya, tenim sempre una qüestió oberta, que és
la Catalunya enfora —que, si abaixem els braços, se’ns poden pujar
a collibè—, però tampoc no podem distreure’ns d’una altra cosa, que
és la política de Catalunya endins, vertebradora de les millors poten-
cialitats que tenim. I això depèn de nosaltres, no depèn només d’un
determinat nivell competencial. Per què? Perquè resulta que aques-
ta manera de fer la convivència humana és allò que, al meu entendre,
està implícit en tot projecte de persona lliure, que és el que som tots
nosaltres i el que portem dintre.

Conferència a Tribuna de Barcelona
(29 de setembre de 2003)
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4. Educació

EDUCAR EN DEMOCRÀCIA

Mireu, la democràcia vol dir llibertat per a cadascú de nosaltres. I ara
podeu preguntar: «I què és la llibertat?» La llibertat ve a ser, més o
menys, això que ara us diré. De vegades fem coses per obligació,
perquè ens ho manen, i de vegades ho fem de mala gana perquè ho
hem de fer només perquè ens ho diuen. Però, de vegades, fem coses
perquè ens surten del cor. Pensem: «Això ho he de fer perquè així
dono un cop de mà a un amic, així ajudo la mare; no he d’embrutar
els carrers; cal que em prengui seriosament els estudis, etc.» Oi que
fem coses que ens surten del cor? Doncs, hi ha governants de països
que no volen que la gent faci allò que els surti del cor, sinó que no-
més obeeixin, que facin allò que se’ls mana, i d’això se’n diuen dic-
tadures. En canvi, aquells governants que saben que el més important
és allò que les persones pensem i que estimem, volen organitzar el
país amb l’esforç de tots plegats, aportant cadascú de nosaltres el mi-
llor que ens surt de dins.

I com que les persones no pensem totes igual, cadascú ha de poder
dir allò que pensa, ha de poder-ho explicar, i això ho pot fer des
d’aquí, des d’aquesta tribuna. Per això serveix el Parlament. En
aquest saló es parla, es discuteix; aquí cadascú pot expressar el seu
pensament. I és gràcies a l’aportació de tots plegats que, una vega-
da discutides i valorades les idees de cadascú, la societat pot organit-
zar-se millor, perquè pot agafar les millors propostes que surten de
la discussió. De tot això, els diaris se’n fan ressò i la societat se’n be-
neficia.

La democràcia és això. No és només un sistema per veure quants vots
tenen uns i quants en tenen uns altres, sinó que és una actitud; és
anar per la vida sabent que jo m’he de preocupar dels problemes de
la societat, de les persones que m’envolten, però que no ho he de fer
només perquè m’ho manen, sinó perquè em surt de dintre. Això, una
mica per sobre, és la llibertat i la democràcia.
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I quan hi ha una colla de persones que pensen de manera semblant,
s’uneixen per defensar amb més força les seves idees. D’aquesta
manera es formen grups que treballen en comú per donar a conèixer
les seves propostes. És així com neixen els partits polítics.

És en aquest saló on es reuneixen aquests diversos grups o partits
polítics i és aquí on exposen les seves idees i defensen les seves
propostes de millorament de la societat. Malgrat que pensin dife-
rent, tots ells tenen un compromís molt important, i és que no es
volen barallar, sinó que volen dialogar. Cada grup, cada partit,
exposa el seu pensament i, al final de la discussió, recollides les
millors propostes de tots plegats, es vota per veure quin és el pa-
rer de la majoria. Una vegada s’ha votat, tots estan disposats a ac-
ceptar el resultat de la votació. És així com funciona la democràcia.
Una vegada s’ha dialogat, cal sotmetre’s a la voluntat dels qui són
més. El més important, doncs, del treball dels diputats al Parlament
és ser capaços de parlar entre ells i agafar el bo i millor de les pro-
postes de cada grup o partit. I, si és possible, arribar al consens de
tots plegats.

Tot això és el que fem aquí al Parlament. Quan ens trobem tots els
diputats ho fem en aquesta sala, que com sabeu és la sala més impor-
tant. Aquí ens reunim tots els polítics que hem estat elegits com a
representants dels ciutadans de Catalunya. Però no només hi ha
aquesta sala! Com veureu, n’hi ha d’altres, de sales on es reuneixen
els diputats. Són sales més petites i no tan luxoses, que se’n diuen de
comissions. En aquestes sales, els diputats de cada grup hi van amb
tots els papers i hi discuteixen el contingut de les lleis. Com que
«parlant, la gent s’entén», es posen d’acord en moltes de les pro-
postes presentades pels diferents grups i es reserven totes aquelles
en què no es posen d’acord per explicar-les quan estan tots junts.

Com que per televisió només es veuen les sessions dels plens, que es
fan en aquest saló, fa l’efecte que sempre estan discutint, i no és ve-
ritat: abans s’han posat d’acord en moltes propostes.

Aquest és el treball que el poble de Catalunya ha encarregat als di-
putats. Per tant, el Parlament és el lloc on es debaten les lleis que han
de servir per aconseguir el bé comú de tots els ciutadans. No el bé



74 Paraules del president Joan Rigol i Roig

particular d’una persona o d’un grup determinat de persones, sinó
el bé del conjunt de la societat.

Cada persona té les seves preferències. De vegades, vosaltres prefe-
riríeu sortir a jugar que anar a comprar allò que us ha demanat la
mare. Conviure en família, conviure en societat, vol dir compaginar
els interessos de tots plegats. Aquest és el valor del bé comú, i això
és el que preocupa, el que han de fer i intenten fer, tan bé com poden,
els diputats. És clar que ens equivoquem moltes vegades. Com que
som persones normals, com tothom, també ens equivoquem.

És per aquest motiu que hem d’estar sotmesos a l’opinió de tots els
nostres ciutadans. Per això moltes vegades veieu que els diputats
agafen els diaris i llegeixen el que diuen: és per veure les crítiques
que fan a allò que estan fent els polítics. I això és molt bo, perquè, si
no hi hagués crítiques, ens pensaríem que som molt savis i molt po-
tents. I no, els diputats som gent normal i senzilla.

Jo sé que avui vosaltres tindreu l’honor —com el teniu ara de seure
aquí— de discutir temes tan importants com el de l’educació en els
seus diversos aspectes. Jo us demano que quan discutiu això —ho fa-
reu en una altra sala—, ho feu sempre pensant en el bé general de tots
els nois i les noies que estudien. Encara que sigueu de diferents es-
coles —igual que els diputats són de diferents partits—, mirareu de
tenir molt present durant aquest matí el bé comú de tothom.

Si ho feu així, ben segur que la jornada d’avui serà un dia molt agra-
dable de recordar, perquè, a més de visitar un edifici molt bonic,
haureu fet l’esforç de preocupar-vos pel benestar dels altres, tal com
han de fer cada dia els diputats.

Si sempre tinguéssim present el bé dels altres, Catalunya seria un
país de persones lliures i un país solidari amb tothom, que és allò que
fa que un poble sigui gran de debò.

Jo us convido a fer-ho al llarg d’aquest matí i al llarg de tota la vos-
tra vida.

Fragments del discurs en la sessió sobre la situació de l’educació al món.
Campanya d’Intermon: «Educació ara: Trenquem el cercle de la pobresa»

(Saló de Sessions del Palau del Parlament, 26 de febrer de 2001)
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L’EDUCACIÓ DE LA GENT JOVE: UNA DECLARACIÓ
A L’ALBA DEL SEGLE XXI

Federico [Mayor Zaragoza], tu has acabat dient que cal sembrar per
als nostres fills, però, perquè creguem que és possible sembrar per als
nostres fills, ens hem de descodificar aquell missatge permanent que
en el conjunt de la nostra societat ens anem trobant, que és que l’únic
que val la pena és el present.

Ens hem convertit en una espècie de munyidors del present perquè
hem convertit una mica la nostra vida, el valor que li donem, en una
certa visió d’empresa: jo inverteixo i li vull trobar el rendiment im-
mediat, i li vull trobar jo. I és la manera que tenim d’empetitir la
nostra pròpia vida.

Tots, al llarg d’aquest vespre, hem reclamat el sentit de la lliber-
tat. Tots vostès estan compromesos amb el món de l’educació. Han
fet l’esforç, quatre entitats, d’aplegar-se perquè aquest missatge ar-
ribi amb més potència i vénen a portar-lo a aquesta casa, que és la
casa de la democràcia i de la llibertat, i sembla que tot lligui. Doncs,
no lliga.

No lliga perquè ja des de la petició que els fan dels serveis que vos-
tès estan disposats a donar els demanen moltes vegades que entre-
tinguin la canalla: «què farem els dissabtes al matí?», «què farem els
diumenges?» I el temps és un temps que senzillament serveix per
mesurar-lo: de quatre a sis, de vuit a deu, els dissabtes o els diumen-
ges. I enquadren tot el compromís que vostès tenen amb l’educació
amb una petició d’omplir un temps cronològic.

I vostès fan el miracle de convertir aquest temps cronològic en un
temps de plenitud per a educar els nois, per a ensenyar-los a tenir ac-
tituds. La pobresa del nostre llenguatge actual fa que, de tot això, en
diguem temps, però és bo en el llindar o en el començament del se-
gle XXI recordar que cinc segles abans de Jesucrist hi havia dues pa-
raules, la que mesurava el temps i la que li donava sentit. Nosaltres
pel camí l’hem perdut, aquesta segona, la de donar sentit al temps.
La de saber que a la vida hi tenim una missió personal que és fruit
de la nostra llibertat, que la llibertat no és fer el que et doni el gust i
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la gana, sinó que la llibertat és la teva capacitat creativa davant de
l’altre que tens al davant, és sentir-te lligat a l’altre. La llibertat no és
trencar els nexes amb l’altre. I això vostès ho han d’estar recordant
cada dia a aquests infants immergits en una societat on l’última pa-
raula la pretén tenir el mercat, perquè els volen consumidors i els
preparen per ser productors. Es necessita caminar contracorrent per
fer-los ciutadans, tal com han dit els que m’han precedit.

I fer ciutadà és anar a contracorrent en aquests temps, que no són bons
en tots els sentits. Deia en Federico: «o la paraula o la força». I nos-
altres hem de dir: o el mercat o l’educació. I no són dues coses en con-
tradicció entre si, però l’última paraula sempre la té la convicció que
les persones tenim el do més preuat, que és el de la nostra llibertat,
que ens fa ser subjectes davant de qualsevol situació, i subjectes crea-
tius, i subjectes capaços de generar compromisos amb el nostre en-
torn. I és aquest un llenguatge tan llunyà d’aquesta cultura que ens
vol englobar a tots plegats que, quan vénen aquí, vénen a celebrar
aquest crit que fan: «Hi ha un manifest de quatre institucions que
creuen que el temps no és per a entretenir-nos, no és per a gastar-lo,
sinó que el temps és el mitjà que tenim per a tirar endavant una
missió personal que tenim tots nosaltres.» Això ens ho vénen a dir al
Parlament de Catalunya.

I el Parlament, que és el lloc de la democràcia i és el lloc de la lliber-
tat, hem de saber estar a l’alçada de vostès, perquè el temps que hi
dediquen —la plenitud d’aquesta paraula temps— exigeix que els
polítics entenguem que la política no és un producte que cada par-
tit ven per trobar clients, i com més nombre de clients millor. Si con-
vertim la política en un producte fem que la paraula pública vagi així,
de mica en mica, quedant com una segona paraula, perquè l’última
és la del mercat de les eleccions.

Nosaltres ens hem de resistir a caure en una espècie d’autisme tots
plegats..., de saber que estem davant d’unes eleccions en les quals el
nostre missatge és tan autista, és tan endogàmic, que fa que al final
la població perdi el sentit del lligam.

Quan vostès vénen aquí ens vénen també a recordar que l’exercici de
la llibertat és un exercici que competeix als ciutadans i també als
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polítics. Hem de ser capaços de fer això, de trencar aquells corpora-
tivismes que fan que la política sigui un producte i no sigui una in-
terpel·lació, i no sigui una capacitat participativa, i que la política
esdevingui només un producte dels mitjans de comunicació. Això és
el que hem d’intentar, i més a Catalunya, perquè en un altre indret,
on poden tenir més o menys vertebrat el sentit del poder, això enca-
ra pot tenir sentit, però a Catalunya el poder és només el tros de país
que cada un de nosaltres portem entre mans. El poder és la capaci-
tat d’integrar tot l’esforç altruista que fa tot ciutadà català i li sap
donar aquest sentit col·lectiu, aquest sentit comunitari, si vostès em
permeten. Aquest és el poder.

Si per poder-lo tenir el trenquem, el fracturem i el fracturem amb una
pugna sense sentit, estem perdent la dimensió del nostre país. És per
això que quan vostès vénen aquí i vénen amb el compromís perso-
nal de dedicar-se a l’educació, i a l’educació del temps lliure, i vénen
i fan un esforç integrador quatre institucions amb la llarga trajectò-
ria de les quatre institucions que vostès representen, vol dir que vé-
nen al Parlament de Catalunya a exigir-nos un compromís. I al meu
entendre el compromís és aquest: és el de saber que tots estem per-
què els ciutadans puguin exercir en llibertat allò que realment porten
a dintre.

I fer això és una tasca de vostès i és una tasca nostra. Per això té tant
sentit que avui ens apleguem tots aquí, perquè ens recordem mútu-
ament aquest compromís que hem contret envers el nostre país.
Aquest acte ha estat això, i jo, de debò, me’n felicito per tots vostès.

Document «L’educació de la gent jove: una declaració a l’alba
 del segle XXI», presentat pel Sr. Federico Mayor Zaragoza

(Palau del Parlament, 25 de febrer de 2002)
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CONTRA L’EXPLOTACIÓ SEXUAL COMERCIAL
DE LA INFÀNCIA

El Parlament pot fer dues coses davant d’una petició d’una asso-
ciació que ve aquí a presentar un informe: una és limitar-se a po-
sar les instal·lacions a la seva disposició; sens dubte, el nostre Par-
lament és un marc solemne, és un marc agradable per a fer un acte
d’aquests.

De fet, però, si ens quedéssim aquí, el Parlament només donaria l’em-
bolcall d’aquest acte, i un parlament no pot quedar limitat només a
això. Un parlament és el lloc on precisament es dóna la paraula pú-
blica dels problemes d’una societat, i resulta que vostès no fan altra
cosa que donar veu pública a la gent que no té veu pública, que són
aquests infants explotats. Per tant, ens posa al davant una primera
qüestió que jo crec que val la pena fer ressaltar, que és com i de qui-
na manera els diputats i diputades del nostre Parlament anem se-
guint la gent en funció o de la gran immediatesa de l’actualitat o de
la continuïtat dels problemes, que precisament perquè són quoti-
dians deixen de tenir actualitat.

La presència de vostès aquí al Parlament ens qüestiona d’entrada
aquesta actitud política. Vostès han fet professió de donar veu pú-
blica a una gent i nosaltres, que som el ressò d’aquesta veu pública,
hem d’anar veient si l’anem conduint per la via de la pura notícia i
espectacularitat o l’assumim a través de la permanència que signi-
fica aquest problema en el conjunt de la societat.

De fet, vostès toquen un problema que és fonamental i que no s’acota
en el simple problema, que és el següent: protesten contra la instru-
mentalització de les persones amb un fet molt punyent, perquè es
tracta d’uns infants, de la seva dignitat personal, i toca el més íntim
de la seva personalitat, que és la seva intimitat. Però aquest punt
s’emmarca en una societat on és fàcil instrumentalitzar-nos els uns
vers els altres.

Dic això perquè a molts de nosaltres ens pot semblar que aquest pro-
blema ens queda molt lluny, perquè no vivim la quotidianitat de la
marginació de la societat, però hem de saber que entre la nostra vida
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normal i aquests problemes que semblen ja molt situats en un món
que ens queda allunyat hi ha un fil conductor, que és l’actitud
d’instrumentalització que podem tenir les persones dels uns envers
els altres.

De fet, aquesta gent que explota els nostres nens i les nostres nenes
ho embolcallen molt sovint com si això fos un mercat —el mercat del
turisme, el mercat dels mitjans de comunicació— per anar intro-
duint aquest problema d’una manera capil·lar a tota la societat.
Doncs bé, cada vegada que nosaltres fem de la tècnica el gran Déu
de la nostra societat i del gran progrés de la nostra societat i no po-
sem la tècnica i l’avenç tecnològic en funció d’uns criteris que els
humans hem de saber regir, estem propiciant que s’embolcalli
aquesta explotació infantil a través de les més noves tecnologies de
la comunicació.

Dic això perquè l’origen del problema pot ser molt circumstancial i
molt circumscrit en uns àmbits, però som tota la societat, amb el ti-
pus de cultura política que generem, amb el tipus d’instrumentalit-
zació dels uns i els altres que de vegades assumim amb tota norma-
litat, que emmarquem el quadre on això realment sigui possible. No
dic pas que hàgim de tenir directament una mala consciència davant
de fets tan concrets com aquests, però sí de posar en consideració que
això que s’ha donat en tots els temps també es dóna en la societat
actual malgrat els enormes avenços que hem tingut de tot tipus:
avenços tecnològics, avenços científics, avenços de la societat del
benestar. Tot això que hem avançat no ha servit per posar en marxa
el mecanisme per a salvar aquestes criatures que estan explotades.
Aquesta, per mi, seria una primera constatació.

Per això ens plau molt al Parlament de Catalunya que aquest infor-
me s’hagi presentat a Catalunya, a Barcelona, i en el nostre Parla-
ment, perquè d’una manera o altra la nostra obligació moral és do-
nar veu pública a la tasca de denúncies que vostès estan fent.

De fet, el Parlament nostre ja hi ha anat treballant: hi ha resolucions
de la Comissió de Política Social d’aquesta legislatura i de la legisla-
tura passada que ens diuen ben clar que els nostres diputats i les
nostres diputades tenen aquesta sensibilitat sobre això. Però la pre-
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sència de vostès aquí posa de manifest que no hem de perdre la se-
qüència d’aquesta preocupació, perquè aquesta preocupació moltes
vegades queda somorta a dintre de les notícies dels diaris, a dins dels
mitjans de comunicació, que precisament per la normalitat i la quo-
tidianitat del problema deixen de tenir una certa actualitat.

Permetin-me que tota aquesta tasca que estan fent vostès en l’àmbit
del congrés d’Estocolm i del que estan preparant ara al Japó i tota la
implicació de tots vostès en aquest problema en el marc d’Espanya
i de Catalunya..., que tot això sigui per veure que l’humanisme que
ha d’anar avançant no pot ser unidireccional. Tots plegats, per exem-
ple, entenem perfectament que cal globalitzar el món dels mercats i
que hem d’estar absolutament oberts a una economia globalitzada.
Per què, si davant d’un món ple de mercats som capaços de crear
convencions, lleis internes per a tot el món, en l’àmbit del mercat no
som capaços de donar força coercitiva als drets humans a nivell mun-
dial? És que tenen més drets les mercaderies, els mercats, que les
mateixes persones?

Davant d’aquest fet crec que tots plegats ens en sentim prou inter-
pel·lats. És en aquest sentit que voldria encoratjar-los en aquesta tas-
ca de compromís cívic que realitzen i també assumir el compromís
que, com a polítics d’un Parlament com el nostre, tenim respecte a
la població i respecte a crear les prioritats públiques d’una societat.

Acte de presentació del Cinquè Informe sobre la implementació
dels compromisos adoptats a nivell internacional contra

l’explotació sexual comercial de la infància (ESCI)
(Palau del Parlament, 20 de novembre de 2001)
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5. Llengua i cultura

PRESENTACIÓ DE LA REVISTA LLETRES

Permetin-me unes breus paraules. Diuen que han de ser institucio-
nals, però voldria que tinguessin també una dimensió personal.

A mi em passa el que probablement també els passa a vostès: que
cada vegada que surto a passejar faig un examen de com està la nos-
tra llengua. Comprovo si els qui passen pel meu costat parlen en
català o en castellà i arribo a conclusions diferents. Algunes vegades
tinc la sensació que les dades que dóna la Direcció General de Po-
lítica Lingüística són bones. Altres vegades, en canvi, em sembla que
aquestes dades no es corresponen amb la realitat, i em fa por i basar-
da de veure el retrocés de la nostra llengua. Com potser els passa a
molts de vostès, no acabo de veure clar si avancem o retrocedim en
l’ús del català. I aquesta incertesa és a vegades angoixant.

Aquest matí he rebut l’ambaixador francès, que estava interessat a
saber si, en el Fòrum 2004, el francès seria inclòs dintre de les llen-
gües oficials; estava realment preocupat per la projecció inter-
nacional de la seva llengua. Aquesta preocupació de l’ambaixador
francès m’evoca la figura de Maurici Serrahima —del qual comme-
morem el centenari del seu naixement— i la polèmica que va tenir
amb el filòsof Julián Marías. Aquest, en uns articles sobre Catalunya,
havia escrit que la llengua dels catalans era la catalana, però que
també ho era la castellana. Posava l’exemple d’una casa de dos pi-
sos: la planta baixa per al català i el pis de dalt per al castellà. Una i
altra llengua convivien a la mateixa casa. Serrahima li va dir que no
era així, ja que la llengua és molt més que un simple instrument de
comunicació, que el lèxic i les estructures d’una llengua es fonamen-
ten en una determinada concepció ideològica i que cada llengua ma-
terialitza una determinada manera de veure el món i de ser-hi pre-
sents. Que la llengua d’un poble és configurada per la base cultural
pròpia d’aquella comunitat humana. Una llengua encarna la vida, la
tradició, els costums i la història d’un determinat territori.
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Amb la pèrdua de la llengua perdríem a la vegada el nostre bagatge
cultural característic, identitari. Ens cal, doncs, una cultura de la llen-
gua, de la paraula, de les lletres, per mantenir viva la nostra presèn-
cia en el món del pensament. És, a través de les lletres, que ens cal
aconseguir una cultura d’alta qualitat.

Bo és que, en l’àmbit de la cultura catalana, tinguem indústries
culturals, productes culturals, mercats culturals, consums culturals,
però que siguin de gran qualitat humana. Si no fos així, moriríem al
cap de poc temps. Perquè és la llengua la que ens fa ser una comu-
nitat, la que ens fa ser una col·lectivitat de gent. Parlar-la i sentir-la
parlar ens fa sentir a casa nostra. Deixar-la de parlar seria com sor-
tir de casa, com perdre el sentit de la nostra col·lectivitat, i, per tant,
deixaríem de ser nosaltres.

És ben cert que tenim uns handicaps que no tenen altres llengües. La
nostra condició de nació sense estat comporta més dèficits en la de-
fensa i promoció de la nostra llengua. Malgrat això, els set mil títols
publicats cada any en català mostren la vitalitat dels grans creadors
culturals del nostre país. Aquest matí ho deia a l’ambaixador francès:
«Set mil són molt més del que es publica als països bàltics, són molt
més del que es publica en suec o en noruec, i està a la ratlla del que
s’edita en danès.»

D’on neix i qui manté la nostra consciència col·lectiva? Sens dubte,
la gent que és capaç de crear, a través de la nostra llengua, aquest
espai de l’esperit que és el nostre país. Aquesta gent, que no entén
la cultura com un producte de consum, sinó que és capaç d’entrar
en l’obra creativa amb un diàleg personal, de contemplació de l’obra
dels altres, a la recerca de l’alta qualitat, tot defugint la vulgaritat.
Per salvar la nostra identitat, al meu entendre, no tenim més remei
que cercar la qualitat.

Ens cal, però, també, tossuderia. Sempre recordaré la resposta que va
donar en Perucho quan li preguntaren: «Per què escriu en català?» Ell
respongué: «Per donar cent anys més de vida a la meva llengua.»
Aquesta tossuderia vol dir que posem una força interna de convic-
ció molt més gran que la dels nostres adversaris. Tots sabem que fem
nosa a una determinada mentalitat d’estat. Davant d’això, l’única
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força és la nostra tossuderia, aquesta tossuderia que ens recordava la
Carme Sansa, tot rememorant Espriu: «Ens mantindrem fidels per
sempre més al servei d’aquest poble.»

La revista Lletres, que avui presentem, em sembla que és l’expressió
d’això, l’expressió de dir: «malgrat els handicaps que tenim, malgrat
els obstacles, malgrat el desànim davant les enquestes que no acom-
pleixen les expectatives desitjades, malgrat tot això, tenim la neces-
sitat de sentir-nos vinculats a la nostra comunitat humana, a la nos-
tra comunitat de llengua, i desitgem ser fidels per sempre més al
nostre poble. És per això que els agraeixo de debò aquesta tasca, que
és una tasca que està vinculada a l’activitat del senyor Sarsanedas,
que realment representa la nostra força, la capacitat de cohesió que
tenim com a poble.

Acte de presentació de la revista Lletres
(Casa Elizalde, 22 de gener de 2003)

PREMI SANT JOAN DE LA CAIXA DE SABADELL

Aquest ha estat i és un acte de cultura de la paraula. Quan nosaltres
visitem una exposició, anem i celebrem un acte de cultura de la imat-
ge; quan anem a un concert, celebrem un acte de cultura de la músi-
ca; quan veiem un gran monument d’arquitectura, celebrem un acte
de cultura de l’arquitectura. Avui, celebrem un acte entorn de la
paraula.

Voldria compartir amb vostès la reflexió següent: en un diari d’avui
es publiquen les breus declaracions d’una persona que es dedica al
món dels problemes socials i que, després de repassar les grans de-
ficiències en el camp de les minusvalideses físiques i psíquiques i en
el camp de la gent amb problemes de drogoaddicció, etc., diu que «la
pitjor pobresa és la soledat».

Pateix la soledat aquella persona que no té ningú que li adreci una
paraula. No una paraula que podria reproduir un magnetòfon, sinó
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una paraula que podria sortir del cor i que s’expressa en la seva ento-
nació concreta i amb el rostre que l’expressa. La gent necessitem
comunicar-nos d’aquesta manera, amb la paraula, amb la paraula
oral. També tenim la necessitat de comunicar-nos amb la paraula es-
crita, perquè les paraules se les emporta el vent. Quan volem retenir
el temps, l’escrivim, fem paraula.

Nosaltres llegirem la novel·la d’Andreu Carranza perquè ha fet l’es-
forç de projectar-la en un paper i escriure-la, i descobrirem darrere
la paraula tot un imaginari que ell ha creat. És el rostre humà fet
paraula. És així com dues persones deixem de ser illes, oblidem el
sentiment de soledat que tindríem; així ens intercomuniquem, per
mitjà de la paraula.

Però no es tracta de la paraula mecànica, de la paraula buida, de la
paraula física, sinó de la paraula que expressa conviccions, que ex-
pressa sentiments. Això és el que celebrem avui, perquè al darrere
d’aquesta paraula hi ha una cosa fonamental, allò que més ens dig-
nifica: la nostra llibertat, una llibertat que no vol dir fer el que ens
sembli mentre no amoïnem l’altre, sinó que vol dir tenir la capacitat
creativa que totes les persones portem dins nostre, perquè ens pro-
jectem en els altres, perquè sapiguem crear un bon ambient, un bon
diàleg i una bona convivència entre tots nosaltres.

La llibertat no és fer el que ens vingui de gust, sinó, per paradoxa, fer
el contrari, sentir-se vinculat a l’altre. En aquesta vinculació deixem
pel camí el sentit de soledat.

La cultura és això: la capacitat de trobar-nos amb l’altre de manera
creativa, tenir la capacitat de contemplar-ne la creació i tenir capa-
citat crítica. Tot això és cultura.

En un món en què cada vegada se’ns considera més productors-con-
sumidors i on només consumim i fem servir les coses, necessitem
com el pa que mengem aquesta capacitat de relació creativa dels uns
amb els altres, perquè ens hi juguem la llibertat, no solament la lli-
bertat individual, sinó la dels pobles.

Necessitem la literatura per a poder-nos comunicar, com a poble,
com a col·lectivitat, com a comunitat. Per això ens cal la llengua i
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que aquesta sigui no solament allò que analitzem amb les estadís-
tiques, sinó aquesta força que permet que ens comuniquem els uns
amb els altres, des de la llibertat, des de la solidaritat entre tots
plegats.

Aquest és un acte de cultura de la paraula. I què seria de Catalunya
sense aquesta cultura, la cultura que es fonamenta en creadors com
Andreu Carranza, en els literats, en la gent que és capaç de fer una
pintura i en nosaltres que la sabem contemplar? La cultura ens per-
met arribar als millors músics de la història (Bach o Mozart…), i,
perquè els sabem escoltar, els sabem fer nostres. Aquesta és la inter-
relació que fa que les persones puguem ser persones.

És per això que la cultura és fonamental en una societat. Potser ha de
tenir un component d’espectacularitat —que, lògicament, també re-
clamem i volem, i en un món globalitzat potser la necessitem per dir
que existim—, però no és solament això. És la força interior que
fa que siguem persones en profunditat. També és cultura una tertú-
lia quan no es diuen banalitats, sinó que s’expressen pensaments,
conviccions o opinions; és cultura quan en el si de casa sóc capaç
d’establir un diàleg en profunditat amb el meu fill o la meva espo-
sa, i és cultura quan llegeixo una poesia de l’Espriu o quan llegeixo
Pere Gimferrer o Andreu Carranza; és cultura quan sé contemplar
un paisatge, quan no l’instrumentalitzo en funció meva, sinó que ac-
cepto tota la seva força perquè penetri dintre meu.

Aquesta és la dimensió humana que tenim i que transcendeix la pura
utilitat i instrumentalització de les persones. Evidentment, necessi-
tem la nostra feina i la contrapartida de la nostra feina per tirar en-
davant, però no som només això: som alguna cosa més, som aquests
valors de l’esperit que la cultura intenta canalitzar.

Per aquest motiu aquest acte que ara clourem, en què premiem un
literat, en què hem pogut seguir l’aportació d’aquest premi de la
Fundació Caixa de Sabadell en el decurs del temps, no és altra cosa
que l’intent de fer viva la força de la nostra literatura, la força del
nostre esperit com a llengua, i de fer viu l’esforç com a comunitat
cultural... Tot això és el que avui penso que celebrem tots plegats en
aquesta tarda, en aquestes vigílies de Sant Joan.
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Per tot el que he expressat, permetin-me que feliciti, primer, la per-
sona que ha guanyat el premi, Andreu Carranza; en segon lloc, la
Caixa i la Fundació de la Caixa, que amb aquest fil de continuïtat fan
les coses com s’han de fer, perquè per això són una institució, per-
què un any rere l’altre facin permanent el sentiment que tots neces-
sitem de comptar amb una institució que fonamenta la nostra cultu-
ra; i, finalment, felicito les autoritats que ens han acompanyat i tots
vostès.

Premi Sant Joan de la Caixa de Sabadell
(Sabadell, 22 de juny de 2000)
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6. Mitjans de comunicació

ELS VALORS DEL SERVEI PÚBLIC EN L’ERA
DE LA LIBERALITZACIÓ

En la III Jornada celebrada l’any 1999, es va concloure:

«Al costat de les indústries multinacionals emergeix un sistema de
mass media globals que pretenen imposar les seves lògiques i les se-
ves regles comercials per damunt de les fronteres polítiques, més
enllà de les singularitats culturals, religioses o lingüístiques.

»La concentració a escala mundial dels grups de comunicació fa i farà
més difícil la supervivència de grups locals independents, siguin
públics o privats. Valors indiscutits del servei públic, com la univer-
salitat geogràfica o demogràfica, o com el pluralisme, podran ser
seriosament qüestionats pels sectors ideològics o econòmics contra-
ris al manteniment d’aquests. Aquest conjunt de tendències fa difí-
cil no solament la reestructuració del servei públic televisiu a Euro-
pa, sinó la mateixa defensa de la continuïtat d’aquest servei.»

D’aquests «valors indiscutits del servei públic» volen reflexionar en
aquesta IV Jornada. Els qüestionaments que es feien en aquella oca-
sió adquireixen avui força major. Tenen alguna cosa a fer els serveis
públics en aquesta era de la liberalització? Poden competir d’alguna
manera amb les empreses privades, sobretot quan aquestes han es-
tat absorbides pels grans monopolis que dominen el mercat i impo-
sen la seva llei? Té alguna raó de ser la competència o cal que les
administracions públiques s’esforcin per retrobar la seva veritable
funció de servei i defensa del ciutadà? Aquestes són les qüestions que
sens dubte tindran presents a l’hora de reflexionar sobre els valors
que cal que aportin avui els mitjans públics de comunicació.

I

Voldria entrar directament en un dels fets que a mi em semblen més
paradigmàtics de la situació actual i que té relació entre servei públic,



88 Paraules del president Joan Rigol i Roig

mitjans de comunicació i el paper de l’Administració pública. Em
refereixo a les retransmissions de partits de futbol i al cost econòmic
que comporten per a les televisions públiques. Em valdré de les da-
des que fan referència als pressupostos de la Generalitat i de la Tele-
visió de Catalunya. Però la reflexió es pot fer extensiva a la televisió
pública espanyola.

La Generalitat, a través dels pressupost del 2001 debatut i aprovat en
aquest Parlament, aporta a la Televisió de Catalunya 6.212.802.000
pessetes. El cost de les retransmissions dels partits de futbol és de
4.000 milions de pessetes, mentre que els ingressos que obté per
aquest concepte són de la meitat d’aquest import. Per tant, les pèrdu-
es són de 2.000 milions. Això vol dir que, perquè puguin ser retrans-
mesos els partits de futbol, els ciutadans, mitjançant els seus im-
postos, han de pagar aquests 2.000 milions de dèficit que suposen
aquestes retransmissions esportives. Aquest cost extraordinari que
representa el futbol pels pagaments a jugadors i clubs —difícilment
justificables en un sentit moral— és tret dels pressupostos públics de
la Generalitat. I cal tenir present que el cost de les retransmissions
dels partits de futbol representa el 10% del pressupost total de la
Televisió de Catalunya. Per tant, hem d’admetre que, des del pres-
supost de la Generalitat, contribuïm a «inflar» aquest fenomen fut-
bolístic que desborda tota consideració ètica del correcte ús dels re-
cursos públics. Aquests diners van a parar als qui cobren fitxes
extraordinàries de milers de milions de pessetes. És més: es diu que
les televisions privades no poden accedir a competir amb les públi-
ques en la subhasta dels drets d’emissió del futbol perquè no dispo-
sen de mitjans econòmics suficients per a concórrer-hi.

Personalment crec que els responsables polítics, els de les televisions
públiques i els de la societat civil que tenen consciència de moralitat
i que són responsables del futbol hem de reconduir aquesta situació.
Primer, desinflant aquest monstre econòmic i social que hem creat i,
segon, reconduint la intervenció pública a allò que li correspon com
a «servei públic». Els diners que administrem no poden servir per a
això.

En molts telediaris es donen notícies de qualsevol picabaralla que
passa en un entrenament o al vestidor i es converteix en qüestió
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transcendental qualsevol dubte en la confecció d’una alineació.
D’aquesta manera, no solament s’infla el pressupost amb diners
públics, sinó que també s’exagera la importància del qualsevol ba-
nalitat «futbolera». Entrem, aleshores, en aquell cercle viciós que
afirma que, en els telediaris, cal parlar «d’allò que tothom parla»,
sense tenir present que la gent parla «d’allò que diu la tele». És
aquesta la funció de la televisió pública? O potser hauria de ser la
contrària?

Si he escollit l’exemple de la retransmissió dels partits de futbol, ho
he fet perquè no es tracta d’una pura anècdota —4.000 milions no és
una xifra minsa— i perquè el futbol inunda la major part de l’espai
televisiu. Si la raó de la prioritat de retransmetre partits de futbol és
l’excusa de la normalització lingüística, cal ser conscients que l’últim
tram de la normalització —que no ha de ser només l’aprenentatge,
sinó l’ús ordinari de la llengua— es basa en el prestigi de formar part
d’una comunitat d’alt nivell cultural.

II

Els mitjans de comunicació, la televisió especialment, ens socialitzen
com a comunitat humana. És la seva grandesa i la seva responsabi-
litat. Des de la televisió pública, com cal entendre aquest paper de
socialització entre ciutadans? Quins són els centres d’interès plurals,
humanitzadors, que cal reforçar per donar sentit a aquest espai co-
munitari i cultural? Com a espai comunicatiu, quin és «l’imaginari
col·lectiu» que cal fonamentar? Quin era l’imaginari col·lectiu català
abans de la irrupció de la televisió en aquest camp? Lògicament, era
un imaginari plural, divers, contradictori, segons l’àmbit social d’on
es contemplés. Però era molt estès que la idea de Catalunya anava
unida a la de la cultura, la cultura de qualitat. És cert que la compo-
sició demogràfica del país era aleshores molt diferent de l’actual.
Però era una «idea» de Catalunya que fou l’enyorança en temps del
franquisme, mitificant, si voleu, una determinada memòria histò-
rica. El catalanisme apareixia com un regeneracionisme polític, cívic,
econòmic i sobretot cultural. Veiem en què es fonamentava aquesta
idea.
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A cavall dels segles XIX i XX, Catalunya va anar ressorgint en tots els
camps: econòmic, social, cultural i, fins i tot, polític.

La revolució industrial havia transformat la xarxa productiva del
país i havia creat una riquesa suficient, que donà peu al naixement
d’una burgesia que contribuïa a recuperar la identitat del poble ca-
talà, afavorint els seus valors lingüístics i culturals en totes les seves
branques (literatura, art, arquitectura). Els corrents europeus de l’Art
Nouveau havien adquirit a casa nostra personalitat pròpia amb la de-
nominació de Modernisme. També el moviment romàntic alemany
havia desvetllat els sentiments identitaris de poble que recorda un
temps passat gloriós, però sens dubte mitificat. En el camp polític
s’aixecaren veus d’oposició a tota mena d’autoritarisme, tot defen-
sant l’ideal republicà i el model federalista de l’Estat. Pi i Margall i
Valentí Almirall en seran capdavanters.

Amb l’entrada del nou segle, es va voler avançar més encara en
aquest sentiment regeneracionista, retornant als valors classicistes,
on el seny, la mesura, l’equilibri, la perfecció estètica, miraren d’obrir-
se pas en tots els camps culturals i polítics. Fou Eugeni d’Ors qui
propugnà uns ideals ètics, cívics i estètics que inclogué en el comú
denominador de Noucentisme. Prat de la Riba, anomenat per aquell
«seny ordenador de Catalunya», mirà de plasmar en realitats tangi-
bles les aspiracions d’aquell moviment cultural.

Aquesta renaixença cultural i política arribà arreu del país, a tots els
estrats socials, fos mitjançant la normalització ortogràfica de la llen-
gua (Pompeu Fabra), la lectura dels nostres novel·listes o poetes
(Carner, Riba, Oller), les representacions teatrals (Guimerà, Sagarra),
les cançons dels orfeons i corals, la magnificència dels seus edificis
(Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch, Gaudí), les obres dels
seus artistes (Casas, Rusiñol, Clarà, Llimona), fos per les propos-
tes de defensa dels nostres drets nacionals, com les Bases de Man-
resa. Folch i Torres, Llongueres i tants altres divulgaren aquest mo-
viment en els grans àmbits populars de la societat catalana. Els
ateneus populars, l’obra d’Anselm Clavé, eren, d’altra banda, la
resposta popular a aquesta reconstrucció, mentre la lluita social era
també un dels trets característics de la dinàmica de la nostra so-
cietat.
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El poble català va viure un intens període de vivència cultural de
gran qualitat, d’obertura als aires europeus i ramificació ampla en el
teixit social del país. Es creà entre els catalans una imatge de Catalu-
nya que era una invitació a la superació, al regeneracionisme, a par-
ticipar col·lectivament en el ressorgiment de la cultura. Aquest fou
l’imaginari col·lectiu i a aquest ens referíem nostàlgicament en la llar-
ga nit de la repressió franquista.

III

Avui, aquest imaginari col·lectiu depèn fonamentalment dels contin-
guts televisius, perquè són els que visualitzen la imatge que la socie-
tat té d’ella mateixa.

Dubto que avui puguem vantar-nos d’una imatge cultural col·lectiva
tan afalagadora, car, si bé els mitjans de comunicació han fet més
factible i proper l’accés dels ciutadans a les fonts d’informació i de
cultura, temo que tal vegada els continguts oferts no tinguin la và-
lua i la solidesa d’aquella societat noucentista d’inici del tot just tras-
passat segle XX ni siguin un incentiu, una invitació a les persones per
superar-se en el camí de la cultura i el civisme.

Després de la llarga nit del franquisme, la premsa, la ràdio, però so-
bretot la televisió, nascuda a casa nostra amb afany de servei a la llen-
gua i la cultura del país, sembla que darrerament hagin perdut
aquella complicitat militant amb el regeneracionisme polític que va
significar la transició política i hagin caigut avui en el parany que la
liberalització dels mitjans de comunicació ha comportat amb l’entra-
da de la competència de l’oferta de les societats privades. Les televi-
sions públiques, sovint arrossegades pels criteris mercantils de les te-
levisions privades i desitjoses de no perdre audiència, oblidant la
seva finalitat de servei a la comunitat, han decaigut en la seva ofer-
ta educativa i cultural. Només queda en peu la raó de la normalitza-
ció lingüística. Aquells valors ètics que haurien de ser nord de l’oferta
dels mass media han passat a segon terme. Els valors culturals han
estat arraconats pel mercat cultural, pel producte cultural més ven-
dible, pel rendiment empresarial més ampli. I massa sovint el res-
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pecte a la dignitat de la persona ha estat substituït per la satisfacció
dels instints més elementals de l’individu; la violència física i moral,
la morbositat i el cinisme són freqüents contravalors que els mitjans
audiovisuals propaguen intensament.

No em vull oblidar, però, d’aquells professionals i d’aquells progra-
mes que representen una gran aportació a la capacitat crítica i cultu-
ral i de conscienciació cívica dels ciutadans. Sé que les televisions
públiques de Catalunya ens donen exemples prou reeixits. No
m’escau jutjar ni donar consells sobre programació. Només vull fer
ressaltar el caràcter socialitzador dels mitjans de comunicació. I sóc
dels qui creuen que l’Administració pública té l’obligació de fer de
contrabalança per tal que el mercat televisiu no tingui l’última parau-
la sobre el model de convivència humana que s’hi reflecteix. Crec que
aquest ha de ser el seu camp específic d’actuació; aquesta ha de ser
l’obligació moral i el repte professional dels mitjans públics de comu-
nicació.

I per això, atenent-nos a la programació televisiva, cal preguntar-
nos: quina és la imatge que la societat té d’ella mateixa? I quin és el
paper de la televisió pública en el compromís regeneracionista de la
societat?

IV

Enmig d’aquesta realitat, quina ha de ser la tasca dels mitjans de ser-
vei públic enfront de —o, millor dit, davant— l’oferta dels mitjans
privats?

Si la tasca de la cultura és fomentar la capacitat creativa, contempla-
tiva i crítica de la persona, ha de ser aquesta —com ja he dit— i no
el mercat la que tingui l’última paraula sobre el projecte de convi-
vència humana. Una convivència humana —no simple coexistèn-
cia— que sigui fecunda, que s’allunyi tant del dirigisme moral, de
l’obsessió per la prohibició, com d’un comportament només frívol i
superficial. Que cerqui una «ètica de responsabilitat» —usant una
expressió de Hans Jonas—, que es prengui seriosament la construc-
ció de la nostra realitat social. Per a una tasca semblant, cal, en pri-
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mer lloc, estar convençuts que es tracta d’una empresa que val la
pena tirar endavant. I, en segon lloc, que aquest convenciment sigui
fruit d’un raonament madurat, no exempt d’una reflexió crítica, i
obert a una revisió constant de la nostra societat de començament de
segle i mil·lenni.

Aquesta construcció de la realitat social s’ha d’assentar en el dret dels
ciutadans a expressar-se lliurement per qualsevol mitjà que estigui
al seu abast i a ser informats correctament mitjançant el pluralisme,
que li garanteixi el contrast informatiu i li faciliti l’obtenció del pro-
pi parer per tal d’acostar-se el màxim possible a l’objectivitat de les
notícies.

La llibertat d’expressió i el dret a la informació veraç tenen, però, els
límits que estableix la Constitució, en l’apartat 4 de l’article 20: drets
fonamentals, especialment el dret a l’honor, a la intimitat personal i
familiar, a la pròpia imatge i a la protecció dels menors. Hi ha tam-
bé altres valors col·lectius que cal preservar i divulgar, com els que
fan referència a la pau, la salut i la moral pública (per exemple, l’apo-
logia de la violència, la revelació de secrets vitals per a la defensa
nacional, els missatges que afavoreixin el consum de substàncies
nocives per a la salut pública o la difusió d’imatges pornogràfiques o
escandaloses, etc.).

L’exercici, però, dels drets d’expressió i d’informació per part dels
ciutadans no justifica la intervenció monopolística de l’Estat. Aquest
no es pot convertir en l’únic canal per a la posada en pràctica dels
drets de la ciutadania. L’Estat, les comunitats autònomes i les corpo-
racions locals només haurien de completar els buits que la iniciativa
privada no ha cobert suficientment, sobretot en aquells aspectes que
afecten majorment els valors educatius i culturals dels ciutadans. Per
tant, els organismes audiovisuals de caràcter públic cal que duguin
a terme aquesta tasca, mantenint-se, però, distants tant de la depen-
dència del Govern corresponent com del mercat de la publicitat, al
qual estan sotmeses les empreses privades. No vull dir amb això que
els mitjans públics hagin de ser només subsidiaris de les mancances
dels privats. El que dic és que la seva programació i el seu contingut
han d’aconseguir competitivament captar l’audiència no pas a qual-
sevol preu, sinó oferint valors de socialització que no aporten nor-
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malment o específicament els mitjans privats. La televisió pública no
tan sols no ha d’esdevenir subsidiària, sinó que ha d’assumir el repte
de liderar i reconduir les altres cap als seus plantejaments.

La liberalització dels mitjans audiovisuals no pot ser una excusa per
a una falsa interpretació de la llibertat d’expressió i d’informació. La
llibertat de mercat no solament no és una garantia d’una manifesta-
ció lliure del pensament i d’una informació verídica, sinó que mol-
tes vegades, amb la concentració del poder i l’interès econòmic en
grans multinacionals, es converteix en un fre a la diversitat i riquesa del
pensament de la ciutadania. No fa gaires setmanes que llegia a la
premsa una entrevista a Tom Goldstein, degà de la Facultat de Perio-
disme de la Universitat de Columbia, en la qual aconsellava als pe-
riodistes: «Si tens un dubte, espera’t i no publiquis la notícia.» No sé
si avui se’n fa gaire cas, d’una recomanació tan assenyada.

Cal, doncs, que els mitjans audiovisuals públics es regeixin per un
paràmetres ben diferents dels que mouen les empreses privades. El
benefici econòmic o l’autofinançament no poden ser el nord més
preuat de la seva activitat. Els índexs d’audiència no poden ser els
únics ni definitius mòbils de la seva programació. Els ingressos per
propaganda —si bé molt convenients— no han de ser la primera fi-
nalitat a aconseguir. El servei públic obliga a tenir unes altres prio-
ritats: el respecte als individus, que comporta afavorir al màxim el
seu creixement personal tot vetllant per la defensa de la seva lliber-
tat i de la seva dignitat. Cal anar a la recerca d’una militància dels
mitjans de comunicació que sigui capaç de crear una plataforma de
virtuts cíviques bàsiques (democràcia, civisme actiu, cultura…), on
càpiga tothom, i que sigui alhora bel·ligerant envers la pura banali-
tat i el consumisme, sabent crear espais d’oci i de distracció amb
llenguatge televisiu que refermin aquestes actituds bàsiques, o que
almenys no en siguin contrapunts. Això difícilment ho tindran en
compte els grans monopolis, que només cerquen els màxims benefi-
cis crematístics al marge de tota consideració humanística. Davant
d’aquesta situació, els poders públics han de prendre partit en defen-
sa dels drets fonamentals dels ciutadans i del seu creixement perso-
nal (educatiu, cultural, sociopolític). Cal que trobin el just equilibri
entre el liberalisme —lluny de tot dirigisme— i l’exigència social. Si
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això és un deure de qualsevol administració pública, ho és molt més
en el nostre cas. Catalunya —com molt bé deia Carles Cardó— es
defineix per la seva cultura.

Aquest és, doncs, el paper que cal que facin els mitjans audiovi-
suals de servei públic i aquí rau la seva autèntica raó de ser. Hi ha
el perill, però, de confondre el «servei públic» amb el «servei go-
vernamental o administratiu», cosa que passa quan el govern d’un
país se serveix d’aquests mitjans per a la defensa dels seus interes-
sos partidistes, quan els usa per fer propaganda dels seus programes
electorals o per afavorir la seva visió unilateral dels problemes del
país. Els mitjans de comunicació de servei públic haurien de ser au-
tèntics avaladors de la independència dels professionals dels mass
media, haurien de vetllar per la tasca ètica dels servidors de la infor-
mació i, sobretot, haurien de sortir en defensa dels drets dels ciuta-
dans que es veuen acorralats per una xarxa publicitària i comuni-
cativa al marge de qualsevol consideració ètica. Institucions com el
Consell de l’Audiovisual de Catalunya i els compromisos deontolò-
gics dels professionals han de ser la garantia contra tot servilisme
polític.

Acceptada la conveniència del manteniment d’aquests mitjans de co-
municació de servei públic, cal trobar els mecanismes d’un finança-
ment que no vagi a remolc dels criteris establerts pel sector privat,
atesa la seva finalitat de servei públic. El fet que les televisions neces-
sitin els anuncis comercials per a finançar-se —a Televisió de Cata-
lunya, la publicitat supera el 50% dels ingressos— no vol dir que la
televisió pública ens hagi d’encerclar com a ciutadans en la cultura
del consumidor/productor. No ho té fàcil. Però el seu repte fona-
mental no ha de ser incrementar els fons de finançament, sinó exer-
cir el sentit crític, assumint el paper de saber convertir en llenguatge
televisiu de masses un imaginari col·lectiu que ens permeti ser uns
ciutadans conscients, participatius, solidaris, amb visió universal i més
identificats amb la cultura, amb la nostra cultura. Si sap fer aquest rol,
probablement no li faltarà el suport econòmic propi d’aquells que
executen un servei públic fonamental per a la societat. I, si no poden
retransmetre partits de futbol perquè el seu cost ha sobrepassat tota
mesura assenyada, cal que assumeixin el repte d’una televisió alter-
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nativa amb vocació d’esdevenir «majoritària». Estic segur que tots els
grups parlamentaris d’aquesta cambra, d’acord amb el pluralisme
ideològic, cívic i social que representem, els ajudarem, ja que tots
compartim la preocupació política de fer la proposta d’una societat
catalana cohesionada a través dels valors culturals, de solidaritat i de
responsabilitat. Cal establir un model mixt de finançament, de tal
manera que la publicitat assumeixi el cost dels programes de contin-
gut comercial mentre que els recursos públics es facin càrrec del dè-
ficit que pugui generar tot allò que comporta un servei comunitari,
com ara respectar el pluralisme social i polític, preservar el patrimoni
cultural i lingüístic de l’Estat, garantir una programació de qualitat,
promoure el desenvolupament tecnològic i industrial i contribuir a
assolir la igualtat d’accés de tots els ciutadans.

Cal analitzar el sistema d’organització i de gestió que respecti millor
el pluralisme democràtic de la nostra societat. Cal preguntar-nos:
Com s’han de designar els responsables o gestors de les televisions
públiques? Com s’ha d’arbitrar el pluralisme polític de la societat en
els òrgans de govern? Qui ha d’exercir el control de la gestió? Totes
aquestes són qüestions que, sens dubte, abordaran en el transcurs
d’aquesta jornada.

Convindria, però, que en la recerca de respostes a aquest munt de
preguntes hi participés tothom. Jo proposo un gran debat nacional en
què participin intel·lectuals, polítics, mestres, periodistes, associa-
cions de pares, associacions de televidents, etc., el més ampli ventall
del conjunt de la societat civil, la qual convé treure del seu acriticisme
còmode i convidar a una presa de posició seriosa i compromesa per
tal d’aconseguir un major nivell cultural i sociològic dels mitjans
públics de comunicació. Professionals dels mitjans de comunicació,
polítics i gent del món de la cultura hem de tornar a restablir els lli-
gams d’una complicitat militant per la millora de la nostra societat
catalana. I si aquesta complicitat s’esvaeix, serà el mercat i no el ser-
vei públic qui tindrà l’última paraula a Catalunya. Esdevindríem, lla-
vors, només sis milions de consumidors, i no un poble culturalment
potent.

Espero que aquestes jornades que apleguen representants de tots els
sectors que incideixen en aquesta qüestió cabdal serveixin per fer
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aquest pas de complicitat de tots en la recerca d’un regeneracionis-
me que esdevingui un estímul de civisme per als nostres conciu-
tadans.

IV Jornada sobre Comunicació Audiovisual:
«Els valors del servei públic en l’era de la liberalització»

(Palau del Parlament, 19 de març de 2001)

PERSPECTIVES DE LA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL
A CATALUNYA

Comencem la jornada parlamentària d’enguany, convocada i orga-
nitzada per les tres institucions, sobre les «Perspectives de la indús-
tria audiovisual a Catalunya». I és que, de les perspectives de futur
d’aquest sector, se’n deriven conseqüències importants per al nostre
país.

Primer, és un repte per a Catalunya el fet d’assolir, en un àmbit eco-
nòmic clau, el nivell industrial i comercial d’un sector determinant
en tota economia moderna.

Segon, sabem que la projecció internacional d’aquest sector ens dóna
la perspectiva de la nostra aportació creativa, de la nostra projecció
cultural, en un món globalitzat. És el repte de saber traduir al llen-
guatge d’avui el nostre pòsit creatiu cultural català.

Tercer, s’ha d’assumir el repte de saber-nos vertebrar en un món em-
presarial que exigeix força econòmica, risc de dimensió, criteri de
rendibilitat i sinergies en tots els àmbits empresarials. I això a Cata-
lunya no és fàcil.

Seguiré, amb tota atenció, les seves aportacions, perquè em sem-
bla que podem ser determinants per a les tres qüestions fonamentals
que, al meu parer, planteja aquesta jornada.

Amb tot, permetin-me fer alguna reflexió col·lateral al plantejament
del que avui ens proposem i fer-ho com un salt mortal sense la xarxa
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protectora de conèixer els paràmetres reals en què es mou el sector
audiovisual. És, simplement, l’intent i l’esforç d’unir-me als reptes
professionals que vostès assumeixen. Ho resumeixo en tres aspectes:

1. La manca de dimensió empresarial, com una constant històrica.

2. La dimensió mundial del mercat de consum cultural i audiovisual.

3. Els elements culturals que poden identificar una marca d’origen en
el mercat global.

1. La manca de dimensió empresarial
com una constant històrica

Les meves consideracions són tretes bàsicament del llibre de Jaume
Vicens Vives Industrials i polítics (Ed. Vicens Vives, 1972).

A cavall entre els segles XIX i XX, la indústria cotonera occidental te-
nia de mitjana entre 40.000 i 50.000 fusos. En canvi, les indústries
catalanes més grans oscil·laven entre 5.000 i 15.000. La indústria mit-
jana catalana no arribava ni a la tercera part de l’europea. A Catalu-
nya, no existien concentracions de capital ni un nivell tecnològic ca-
paç de competir amb la indústria estrangera.

Cambó digué que l’individualisme català era un dels principals de-
fectes per al desenvolupament de la nostra indústria. Carles Pi i
Sunyer assenyalava la influència de determinats vicis psicològics
catalans davant la iniciativa empresarial: enveja, recel, descon-
fiança…, que porten a un caràcter econòmic recelós, atomitzat, ines-
table, rudimentari i desarticulat. D’aquí ve la dificultat de treballar
empresarialment amb mentalitat de societat anònima.

Vicens Vives matisà aquest diagnòstic. Tot i que la indústria catala-
na sorgeix de la menestralia i, per tant, amarada del sentit familiar,
el fet és que a Anglaterra, a França i a Bèlgica els emprenedors teni-
en una excel·lent preparació universitària i uns mercats interiors i
colonials prou dinàmics. Catalunya només es pogué enfrontar amb
el reduït i pobre mercat espanyol. Quan pogué accedir al mercat
americà, no va poder competir ni tecnològicament ni comercialment



99Política i valors

amb Anglaterra, França o Alemanya, que ja el dominaven. Ens enclo-
tàrem en el mercat espanyol. Fórem proveïdors d’un mercat, però ens
mancà força per arrossegar tot Espanya cap a una projecció exterior
econòmica moderna protagonitzada pels industrials catalans. Érem
només la fàbrica d’Espanya. Segurament, aquesta fou la causa de la
subordinació política econòmica catalana.

Hem d’afegir-hi, a tot això, que les institucions financeres catalanes
afavorien més la perspectiva de seguretat de l’estalvi que l’ambició
de fomentar un projecte industrial de dimensions europees. I, a més,
cal tenir present el fet que les finances públiques, les grans inver-
sions i les operacions especulatives eren fetes i dissenyades des de
Madrid, a l’època del mercat de Salamanca.

La polèmica d’avui sobre el protagonisme econòmic entre Madrid i
Barcelona, que tot sovint aflora als mitjans de comunicació, porta
encara aquesta empremta històrica.

Al centre d’Espanya hi ha la força xucladora de l’Estat, les grans con-
centracions de capital —sovint el privatitzat de les empreses d’Es-
tat— i l’espectacularitat de la seva projecció a Amèrica. A Catalunya,
en canvi, hi ha una dimensió empresarial fragmentada, però amb
una cultura empresarial capil·lar i viva en el conjunt de la societat
catalana. L’una i l’altra són diferents, tenen els seus valors específics.
Però l’una i l’altra tenen també els seus propis «peus de fang». Cal que
cadascú se centri a superar els seus propis punts dèbils.

Més que no pas comparar-se amb altres d’una manera malaltissa,
crec que el futur de la indústria audiovisual catalana ha d’afrontar les
seves pròpies limitacions: tendència a la fragmentació, tancament en
la pròpia creativitat individual, manca de perspectiva dels mercats
amplis, aplicacions financeres porugues davant el futur. No cal en-
cerclar-nos dins Catalunya o dins Espanya com a dimensió, sinó que
cal ser més ambiciosos. Crec que aquests són els nostres reptes
d’avui, que en gran part hem superat pel fet de tenir una economia
productiva oberta internacionalitzada.
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2. La dimensió mundial del mercat de consum
cultural i audiovisual

Jo, personalment, estic d’acord amb l’anàlisi que fa Emilio Lledó, en
Imágenes y palabras (Ed. Santillana, 1998), sobre el fet televisiu des de
la perspectiva cultural, quan diu que la formació i el desenvolupa-
ment de la nostra personalitat integral es fa a través de la transmis-
sió del llenguatge, de la cultura de la paraula, que ens obliga a un
primer grau d’abstracció de la nostra intel·ligència en l’elaboració del
concepte, i a través del diàleg. Ell diu que la televisió ens permet
«veure» les coses sense la necessitat de «ser-hi presents», amb el que
la presència significa com a actitud humana de compromís amb allò
que veus. Veiem moltes coses per la televisió, però no hi som. Res-
tem passius, la sensació mediatitzada per la llunyania. No necessà-
riament hem d’arribar al concepte, a l’actitud, al compromís perso-
nal. Es redueix sovint a la sensació. És més, a la televisió, de la realitat
passem permanentment a la virtualitat i viceversa, i en aquest camí
d’anada i tornada, confonem fàcilment el possible i l’impossible;
sovint captem «fantasmes fabricats» com a realitat. Ens cal com mai
el criteri personal, la capacitat crítica, per caminar en el laberint equí-
voc del llenguatge televisiu.

Les possibilitats tècniques han anat més de pressa que el sentit de la
comunicació donada o de la capacitat humana de rebre-la. Però
aquest no és l’únic camp d’aquesta situació. També l’economia evo-
luciona més de pressa que el seu sentit últim del progrés humà i
humanitzat. També la vertebració mundial del poder, el dels més
forts, no s’adequa a les necessitats de l’humanisme d’abast universal.
Al meu entendre, estem en un creixement humà descompensat a fa-
vor dels mitjans en relació amb els fins. Però crec també que augmen-
ta la consciència mundial d’aquest fet i la resposta que s’hi dóna, i
que assistirem, en un futur més o menys proper, a un nou equilibri
social més positiu.

Torno al món de l’audiovisual: avui és tota la humanitat que rep el
mateix impacte cultural a través del mitjans de comunicació. El culte
al present, a la notícia, a l’immediat, suscita el desig d’entendre la
vida com la necessitat de fruir del present per mitjà del lleure i perd
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força el sentit de la vida com a missió, feta d’actituds modelades a
mitjà i llarg termini. La força del present fa oblidar les arrels del pas-
sat i la dimensió de futur dels nostres projectes personals. És per
aquest fet que em sembla que s’uniformitza el mercat cultural.

Aquest àmbit mundial de la qüestió és tan determinant i decisiu que
la diversitat cultural és presentada com una curiositat antropològica,
fins a cert punt exigida pel mateix guió, expressada i aigualida i so-
vint caricaturitzada en termes d’intel·ligibilitat mundial. Això no vol
dir que no hi hagi micromercats prou potents per a justificar una in-
dústria audiovisual especialitzada. Però els que es posicionen en el
mercat uniformitzador d’abast mundial tenen la força del domini, de
la dimensió empresarial apropiada al mercat més potent i rendible.

O optem pels micromercats —que no són tan micros—, o pel mercat
mundial. Amb tota la perplexitat del món, aquesta em sembla una
pregunta a respondre’ns. Perquè, en la descripció que he intentat fer,
he volgut formular, d’una banda, una qüestió de fet, l’impacte homo-
geneïtzador dels mitjans de comunicació en l’àmbit global, i, de l’al-
tra, una tendència de futur, la recerca d’una actitud personal i críti-
ca del teleespectador davant la informació i el lleure que es proposa
com a indústria.

Avui hi ha empreses, mercats, productes, consums culturals, però
tenim una assignatura pendent: la capacitat crítica d’absorció d’aques-
ta informació o de proposta de lleure per al teleespectador com a
persona i com a subjecte participatiu d’una comunitat humana. És
des d’aquesta perspectiva de futur personalitzador que les empre-
ses «mundialitzades» hauran de preveure la qüestió lingüística en
tota la seva diversitat. No solament per adequació a un mercat, sinó
com a capacitat interactiva a través del llenguatge i de la llengua
entre el mitjà audiovisual i el teleespectador. La llengua ja no és no-
més l’àmbit definitori d’un mercat, sinó que esdevé també un com-
ponent fonamental del llenguatge televisiu interactiu.

Cal que les empreses de la indústria audiovisual siguin ben amatents
als moviments socials d’arreu del món que reclamen, amb la convic-
ció de militants, un sentit humà a les possibilitats tècniques d’avui.
Crec que aquests marquen pistes per al futur, ni que siguin a llarg
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termini: un món mundialitzat, però amb més sentit. La recent falli-
da del grup Kirch a Alemanya i els moviments de concentració per
a racionalitzar el sector a França, a Espanya o a la Gran Bretanya són
sens dubte un fre, un toc d’atenció seriós, a una indústria que ha se-
guit el camí d’inflar el globus de l’espectacle esportiu fora de mida,
més enllà del que la societat d’avui pot tolerar. Caldrà reconvertir les
empreses i els continguts. I, també, les actituds empresarials.

3. Els elements culturals que poden identificar
una marca d’origen en el mercat global

Tenir una visió del mercat global no està en contradicció amb un ar-
relament cultural identificador si la indústria audiovisual no es limita
a elaborar productes sense la més mínima creativitat intel·lectual.

Per tenir aquest «segell de marca», que sigui possible ser reconegut
en l’àmbit mundial, cal preguntar-se, en primer lloc, què pot oferir
una cultura concreta com a experiència extensible al món. De fet, crec
que només sobreviuran aquelles cultures que es formulin aquesta pre-
gunta i hi donin resposta; les altres, les que només es preocupen de
la seva conservació, es transmutaran en activitats culturals endogà-
miques, de valor antropològic, canalitzadores de sentiments trivials,
i poca cosa més.

Crec que Catalunya té un àmbit cultural que és possible projectar
universalment si, alhora, assumim com a propis els elements cons-
tituents de la nostra cultura, com és la nostra mediterraneïtat i la
nostra europeïtat. Ambdues, viscudes i recreades des de nosaltres
mateixos.

Una mediterraneïtat creativa, imaginativa, lluminosa, estimuladora
de la intel·ligència, que no es limita a «retratar» la realitat, sinó que
es proposa interpretar-la, que s’arrisca a sortir del convencionalisme,
que pretén viure-la en el joc intel·lectual de transgredir els límits es-
tablerts. Una mediterraneïtat de referències històriques fonamentals
per a l’home d’avui: la de l’heroïcitat de l’home per superar el destí,
en Sòfocles; la d’abaixar la mirada inquisidora de l’home, els babilo-
nis, dels astres a la realitat mateixa, com ho feren des dels presocrà-
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tics fins a Aristòtil; la d’una Església romana dividida entre l’afany
del poder polític i moral i el missatge ètic i transcendent. La medi-
terraneïtat de dues cultures potents, la del nord i la del sud, cristia-
na i musulmana, que signifiquen avui un punt de conflicte d’abast
universal... Tot això, com a simples exemples de la gran potenciali-
tat cultural d’aquest àmbit.

I una europeïtat que pretén ser i significar «una pròpia i determina-
da manera d’ésser presents en el món», absolutament alternativa a
altres maneres, imprescindibles en el món d’avui. Una europeïtat que
accepta la dialèctica entre el «particular» i «l’universal», que tant ha
configurat la nostra realitat política de Nacions i de Sacre Imperi; la
que creu que la història no és un drama de Hollywood, que l’instru-
mentalitza en nom de l’espectacularitat, sinó una proposta oberta a
la reflexió i als problemes de l’home d’avui, en què la «fabulació»
esdevé un llenguatge humà enriquidor i no una fugida estúpida de
la realitat, a la qual un retorna simplement perquè ja s’ha acabat
l’al·lucinació del moment.

És possible un missatge, un estil europeu i mediterrani, d’abast mun-
dial, produït en un àmbit cultural català, que s’ha afirmat en la cultu-
ra de la llengua, de la paraula; en la creativitat d’alt nivell —romànic,
gòtic, modernisme, com a moments culminants de la nostra cultu-
ra—; en l’entroncament i la interrelació viva entre cultura popular i
cultura d’alta qualitat —noucentisme—; en el desig de viure la con-
temporaneïtat que trenca convencionalismes mundials —Picasso,
Miró, Dalí, Tàpies—; en la permanent interacció de paraula i imat-
ge —la força creativa del nostre teatre— de tots els nostres creadors
actuals en el camp de la indústria audiovisual.

Jo crec que tot això ens dóna un bon marge per a definir, d’una ban-
da, uns trets propis, i, alhora, per a tenir la potencialitat creativa en
el món de la globalització, amb continguts universals i de futur.

Disculpin aquestes divagacions genèriques, però em sembla que
poden servir com un petit pròleg del debat real —el de debò—, el
que avui vostès han d’afrontar:

— el dels criteris empresarials per a vertebrar-se en les dimensions
d’avui;
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— el del suport financer necessari i els cànons de rendibilitat;

— el dels sectors en què podem tenir una especial fortalesa empre-
sarial;

— el de la comercialització;

— el de la sinergia i la complicitat amb les televisions públiques i
privades del país en aquest projecte;

— el d’establir una política a llarg termini que s’identifiqui com a
activitat empresarial;

— el de ser amatents a l’evolució estratègica del sector en l’àmbit
europeu i mundial;

— el d’analitzar els punts forts i els dèbils de la situació actual cata-
lana en funció dels projectes de futur.

Aquestes suposo que són les qüestions fonamentals, en les quals tinc
molt poc a dir i molt a escoltar.

Cinquena Jornada Parlamentària sobre Mitjans de Comunicació Audiovisuals:
«Perspectives de la indústria audiovisual a Catalunya»

(Palau del Parlament, 27 de maig de 2002)



105Política i valors

7. Ciència i tecnologia

ANY MUNDIAL DE LES MATEMÀTIQUES

Vull agrair especialment als membres de la Comissió de Cultura del
nostre Parlament que hagin propiciat aquesta iniciativa de celebrar
aquesta jornada amb motiu de l’Any Mundial de les Matemàtiques.
S’inscriu en l’esforç que fem tots d’obrir la nostra institució parla-
mentària a la societat. El fet que avui haguem convocat la societat
matemàtica del país no és altre intent que el de compartir la dimen-
sió social —i per tant, Política, en majúscules— de la seva tasca.

Com a polític els he de confessar que em fa basarda haver de parlar
d’allò que no hi entenc, i més davant els experts del país sobre la
matèria. Però no voldria reduir la meva intervenció a unes paraules
dites institucionals. Voldria fer-los avinent la reflexió personal que
m’ha suscitat la celebració d’aquesta jornada. Els demano comprensió
i disculpes per endavant. Entenguin-ho com una aportació de bona
voluntat de qui, com a president del Parlament de Catalunya, vol
acollir-los i honorar-los amb aquest esforç personal de reflexió.

1. Dimensió social del matemàtic

Crec que aquest és un acte de reconeixement d’un deute social i polí-
tic. De fet, tots els anys internacionals que dediquem a algun motiu
es fan sobre fets dels quals hom té una certa mala consciència: la so-
cietat no els valora suficientment i cal potenciar l’atenció sota la
matèria escollida. A ningú se li acudirà dedicar un any mundial a les
borses de valors o a les companyies petrolieres, per exemple. En can-
vi, celebrem l’Any Internacional de la Família, del Subdesenvolupa-
ment o dels Drets de la Infància. I aquest any, també de les Matemà-
tiques. Heus ací un indici de mala consciència ciutadana. Per què?

Tots intuïm que a l’entranya o als límits de la natura, de l’art, de la
llibertat humana hi ha el misteri. Se’ns escapa l’última raó, l’últim
sentit de la realitat. L’home és imprevisible. Aquesta és la grandesa
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de la seva llibertat. El seu comportament, les seves conviccions, els
seus sentiments, no obeeixen a cap model matemàtic.

Però cal arribar a la frontera del misteri amb rigor intel·lectual i me-
todològic, per tal que l’acceptació del misteri no sigui una abdicació
intel·lectual.

Probablement, aquest coratge i rigor intel·lectual és el valor afegit de
la humanització de la natura, de l’art, de la societat. Aquí és on em
sembla veure la gran importància de les matemàtiques.

Les matemàtiques com a ciència, però també com a actitud, ens per-
meten que la nostra capacitat contemplativa del món no sigui sim-
ple supeditació o conformisme davant l’objecte, sinó que esdevingui
una contemplació humana, activa, aportadora de sentit, que recerca
la congruència i l’harmonia: una contemplació intel·ligent.

Si m’ho permeten, usant una paraula ben seva, una contemplació
integral on l’objecte i el subjecte esdevenen motiu de creació. És així,
al meu entendre, que, en la recerca de congruència, la matemàtica es-
devé creadora d’espais nous a la intel·ligència humana.

2. El reduccionisme a la funcionalitat

La nostra societat sovint només valora el sentit de les coses pel seu
caràcter instrumental. I sovint desenvolupa allò que la ciència aporta
només per la seva utilitat immediata. La societat només valora la
futilitat del present.

Dos exemples: Toynbee explica que, quan Anglaterra va estendre
l’educació bàsica a tota la població, al cap de vint anys varen sortir
els nous lords que s’apropiaven d’aquest esforç humà a través de la
premsa groga. I un altre exemple ben actual: molta gent és refractà-
ria a acceptar un determinat nivell d’immigració, però, quan se’ls diu
que això és la solució per a finançar la Seguretat Social del futur i així
garantir les seves pensions de jubilació, aleshores ja accepten la im-
migració. Les raons d’utilitat immediata acostumen a estar per sobre
de les raons més profundament humanitàries.
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¿Cal que els matemàtics hagin hagut de manifestar les seves impres-
cindibles i indiscutibles utilitats en els camps científics i tecnològics
per tal d’obtenir el relleu social que es mereixen?

Tots justifiquem la nostra dedicació al treball, a la professió, per les
utilitats. Però en el nostre treball, en el seu sentit social, cultural,
vocacional, hi ha alguna cosa més.

A la nostra societat el progrés tecnològic ha esdevingut la deessa
universal. Avui el progrés tecnològic exerceix de substitutiu de les
ideologies i, fins i tot, de la moral. «Si això funciona, vol dir que
és bo» sembla una afirmació universalment acceptada. Si a més hi
afegim la idea de mercat, com a paradigma de la utilitat immediata,
arribem a la formulació del dogma que s’ha construït en la nova re-
ligió de la societat actual: «Si el mercat ho valora, és bo; si el mercat
ho rebutja, és dolent.»

Amb aquesta lògica de la conducta humana, l’home, els seus valors
de creativitat, de llibertat, els supedita a l’instrument que ell ha creat.
L’esclau ha esdevingut amo del senyor.

Cal, com el pa que ens mengem, una actitud científica que mantin-
gui viva la humanització del procés de recerca de l’home envers la
natura. No n’hi ha prou en l’immediatisme de la utilitat. Cal escru-
tar la raó interna, fins i tot abstracta, dels fenòmens i de les coses, per
tal de no esdevenir esclaus dels instruments que fabriquem. Vet aquí
el que, al meu entendre, és l’aportació de l’activitat matemàtica de
l’home, és a dir, el que hi ha d’humanisme en l’actitud matemàtica:
aquella que fa que l’home no quedi clos en el límit de les coses, sinó
que sàpiga mantenir viu el repte humà de la recerca de la congruèn-
cia, de l’harmonia interna, i el d’intentar arribar al límit del límit.
Aquest repte és una incitació transcendent que tots portem dins nos-
tre i que l’actitud matemàtica fa operativa.

3. Un univers de cultura

És ben cert que això que dic pot aplicar-se al científic en general. Com
a cultura, la matemàtica no és exclusiva d’un gremi, d’una professió.
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Probablement aquesta és la seva grandesa: s’estén a tots els racons de
la ciència. Però aquesta mirada del món que aporta, aquesta actitud
cultural, es projecta d’una manera específica en l’àmbit dels seus pro-
fessionals. Perquè, tot i que tingui derivacions en altres professions,
científicament, la matemàtica és un món amb autonomia total i, tan-
mateix, tampoc pot abastar tota la realitat i el seu imaginari. Com
deia Goedel: «Si el sistema és consistent és incomplet i la seva con-
sistència és indemostrable dins del sistema.»

Aquest humanisme matemàtic se’m suggereix fonamentat en dues
constatacions: a) la gratuïtat de la les proposicions que es poden for-
mular matemàticament, i b) el rigor en enfrontar-se a la seva anàlisi.

La gratuïtat de les seves proposicions: és a dir que poden ser formu-
lades no necessàriament com a fruit d’un determinisme previ, donat
el seu caràcter abstracte i alhora el seu abast d’universalitzables. La
gratuïtat, doncs, esdevé per mi el signe de l’obertura de la matemà-
tica a la totalitat de la intel·ligència humana, com a tal. El fet que la
matemàtica sigui una ciència abstracta fa que no tingui els condicio-
nants d’un objectiu de caràcter material, que cenyiria el seu interès
en un àmbit circumscrit i determinat. Vola fins on la intel·ligència pot
arribar.

Em sembla que, en el fons, els matemàtics es preocupen «d’entendre»
esbrinant les possibilitats funcionals de la mateixa intel·ligència hu-
mana. És per això que em sembla que el mateix «procediment mate-
màtic» esdevé humanisme.

I el segon, el rigor en l’anàlisi: l’esforç de voler afrontar la gratuïtat
de les propostes des de la congruència.

El mètode, així, ja no és un «encotillament» per a reduir la grandesa
de la realitat possible a una mesura preestablerta, sinó l’instrument
per a arribar a copsar la congruència interna de la mateixa realitat,
real, imaginada o simplement possible.

Però alhora el mètode té també la seva servitud. Necessita la «con-
vencionalitat» del llenguatge i del concepte preestablert per tal que
sigui comprensible als altres. L’anàlisi matemàtica no és un acte de
soliloqui, sinó de diàleg social entre la comunitat científica. Heus
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aquí una constant: grandesa i servitud com a tensió dialèctica inhe-
rent a humanisme.

4. Pot viure una cultura sense les matemàtiques?

És obvi que no. Però vull referir-m’hi en el camp concret d’una cultu-
ra determinada, la catalana. Abans d’arribar-hi voldria encara fer tres
constatacions genèriques seguint el fil del que he dit fins ara sobre allò
que cal esperar, no en exclusiva, però sí específicament, de l’apor-
tació dels matemàtics a la societat.

a) Si no hi ha sistema i mètode, no hi ha comunicabilitat intel·ligent
possible. La materialitat del llenguatge és també, entre altres coses,
un codi matemàtic. Els humans viuríem aleshores en el caos, en
l’aleatorietat total. Ni llenguatge ni ètica serien possibles. L’home, la
societat, no serien possibles.

b) Sense rigor metodològic esdevindríem subjectes passius davant la
realitat, que se’ns imposaria amenaçant. Ens situaríem en l’estadi
més primitiu de la humanitat, on la por a la natura, a la realitat, feia
que l’expressió religiosa de l’home més primitiu fos el reflex de la
nostàlgia per a tornar a ser natura no intel·ligent. És aquest rigor en
l’anàlisi, en aquest procés d’humanització, el que ens permet ser ciu-
tadans i no uns simples eons d’un caos.

c) Sense gratuïtat de proposició, capaç d’ésser analitzada i compre-
sa intel·lectualment, no hi hauria art possible. La relació entre músi-
ca i matemàtiques n’és l’exemple més paradigmàtic, com un quadre
de Cezanne. Tinc al meu davant la fotocòpia d’un preciós article de
l’amic Jorge Wagensberg, «Beethoven versus Newton», que ho cor-
robora parlant del concert de violí en re, opus 61, del músic alemany.

La matemàtica és també l’esforç humà per a contemplar, per a enten-
dre, per a intentar entrar en el límit de la intel·ligibilitat.

Per això em sembla que la matemàtica, com a activitat científica, és
un punt de referència per a l’actitud autocrítica envers la societat pu-
rament compulsiva, la de la llei del més fort, la que ens considera més
productors-consumidors que persones.
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5. Conclusions

Per això, vull acabar formulant tres asseveracions sobre la nostra
cultura catalana que, per sintètiques, poden esdevenir excessivament
reduccionistes:

1. Si volem un poble pobre d’esperit i materialment, traguem-li les
matemàtiques, especialment en els plans d’estudis dels joves.

2. Si volem només un poble ric materialment, valorem les matemà-
tiques només per la seva funcionalitat immediata i aplicada a la tec-
nologia: sociologia, economia, estadística, informàtica, biologia, as-
tronomia, etc. No cal dir que aquesta funcionalitat ens admira i ens
obliga envers ella mateixa.

3. Si, a més, volem un poble ric espiritualment, necessitem que es
valori la formació i la investigació matemàtiques com una necessà-
ria i apassionant aventura humana cap a la recerca del límit, de l’en-
tranya d’allò que som capaços de pensar i imaginar com a real o com
a possible.

Els agraeixo la paciència que han tingut d’escoltar aquestes reflexi-
ons personals, de cap de setmana, d’un inexpert que volia fer la seva
aportació personal en aquestes jornades.

Amb aquest intent, però, no volia fer altra cosa que desitjar-los que
trobin en aquest Parlament l’escalf humà, social i polític per tal de re-
forçar allò que vostès signifiquen i aporten en la construcció de la so-
cietat catalana, de Catalunya.

Sessió commemorativa de l’Any Mundial de les Matemàtiques
(Palau del Parlament, 19 de juny de 2000)
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CIÈNCIA I CULTURA

Introducció

Per a plantejar-se la interrelació entre ciència i cultura en el camp de
la política, em va bé referir-me a una seqüència de l’evolució de l’ho-
me occidental que Erich Fromm formula en el seu llibre El humanismo
como utopía real (Obra póstuma, 7; Paidós, Barcelona, 1998). La seva
descripció és potser excessivament esquemàtica i genèrica, però pot
servir per a l’objectiu que em proposo.

Segons Erich Fromm, la primera fase, que abasta des de l’any 1500 aC
fins al començament de l’era cristiana, es caracteritza per la gran con-
versió de l’home des de la idolatria cap a un sentiment religiós hu-
manista.

Fromm entén per idolatria aquella relació amb el món per la qual l’ho-
me pretén retornar a la natura i a la seva «animalitat», i s’hi sotmet mit-
jançant els ídols d’or i de plata, o mitjançant la pràctica d’exercicis
iniciàtics en els quals els individus es transmuten en formes d’ani-
mals. En la revolució religiosa d’Akhenaton, del taoisme, del budis-
me i de l’època clàssica de la filosofia grega, l’home ja no cerca una
regressió a la naturalesa, sinó que vol trobar la unitat amb el món mit-
jançant el ple desenvolupament de les seves potencialitats humanes.

La segona etapa es defineix per l’intent de cercar una redempció his-
tòrica, de messianisme profètic, pel qual l’home afirma el seu jo da-
vant Déu en un acte de desobediència envers Ell. En ésser expulsat
del paradís, vol retrobar l’harmonia perduda amb la naturalesa, però
des de la seva pròpia personalitat humana afirmada.

En la tercera fase, amb el cristianisme, aquesta redempció deixa de
pensar-se dintre de la història i es trasllada al més enllà, en una rea-
litat espiritual que transcendeix el món. Tot i alguns intents cristians
d’establir un regne dintre de la història, en realitat el missatge cris-
tià és metahistòric.

De fet, des del segle IV fins al Renaixement —en una quarta fase—,
el catolicisme viu d’una impregnació de la idea del messianisme pro-
fètic jueu amb la concepció grega de ciència, de teoria.
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Amb el Renaixement comença la societat moderna: el redescobri-
ment de l’individu i de la naturalesa. La visió del més enllà es trans-
muta en utopia (Moro, Campanella); per tant, el més enllà és projec-
ció idealitzada de la realitat terrenal. L’home pren consciència de les
seves forces i es dedica a conèixer i a intentar dominar la natura.
Aquesta és la tasca dels segles XVII i XVIII. Semblava que aquest pro-
jecte de domini humà havia de culminar al segle XIX. Amb la Primera
Guerra Mundial, però, l’home perd tota esperança en aquesta utopia.

Què ha passat durant el segle XX? Seguint l’exposició de Fromm, el
creixement del sistema industrial modern ha portat uns increments
de producció i de consum extraordinaris. L’home occidental ha esde-
vingut «acumulador i consumidor». Cada vegada diu amb més força
«jo tinc, jo utilitzo» i cada vegada menys, «jo sóc».

L’home modern, individualitzat, perd els vincles amb la comunitat;
és lliure però té por de la llibertat. Esdevé més un àtom d’una opinió
pública tabulada que no pas persona. L’economia es converteix en
estructura mental del mateix home, que es veu a si mateix com un ba-
lanç d’empresa. El seu capital és la seva vida i hi ha d’invertir de la
millor manera possible. L’èxit personal és la mesura de la rendibili-
tat de la seva inversió en què ell mateix s’ha transmutat. Així esde-
vé objecte més que subjecte.

Evidentment, aquesta descripció d’Erich Fromm és d’un traç exces-
sivament gruixut. I jo he contribuït a fer-lo més gran encara. Però
m’ajuda a plantejar una qüestió fonamental: la condició de subjecte
o d’objecte de l’home davant el seu progrés social, tècnic i científic.
I per què cal plantejar això en una jornada sobre ciència i cultura?

Al meu entendre, per dues raons:

Primera. Quan ciència i cultura es contraposen i es presenten com
a camps diferenciats i no relacionats, la ciència perd el seu sentit,
la seva finalitat última, i queda closa en el seu caràcter instrumen-
tal. La cultura esdevé aleshores un fet marginal en l’evolució de
l’home i la societat, i perd el seu sentit crític.

Segona. La política, en aquest marc de contraposició entre ciència i
cultura, es redueix a l’intent d’adquirir i mantenir el poder, i perd
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també el seu sentit profund de servir la convivència humana. En la
separació de ciència i cultura fem la bisecció conceptual de la persona
humana i la reduïm o a un determinisme biològic natural o a un fet
sociològic. Oblidem el seu marge de creativitat, de llibertat, aquell
que portem en nosaltres com a valor més distintiu de les nostres poten-
cialitats i que ens dóna la nostra especificitat com a éssers humans.

Intentaré esbossar breument aquests dos aspectes.

Ciència i cultura

Voldria posar, primer, dos exemples d’humilitat científica.

Karl Popper, a La lògica de la investigació científica, acaba el seu pròleg
dient: «Jo, per la meva part, estic interessat en la ciència i en la filo-
sofia exclusivament, perquè vull aprendre quelcom sobre el misteri
del món en què vivim i el misteri del coneixement que té l’home so-
bre aquest món. I crec que només una reviviscència de l’interès en
aquests misteris pot salvar les ciències i la filosofia de les especialit-
zacions estretes i d’una fe obscurantista en les habilitats especials de
l’expert.»

El món i el coneixement humà se’ns presenten com un misteri per tal
que la ciència i la filosofia evitin l’estretor i l’obscurantisme. Karl
Barth, a Esbozo de dogmática (Sal Terrae, 2000), proposa definir la cièn-
cia com un intent de comprensió i de representació, d’investigació,
referit a un objecte i a un àmbit determinat. En definir-la com un in-
tent, vol ressaltar el seu caràcter provisional i limitat. En els indrets
que es prenen més seriosament la ciència —diu Barth—, no es fan
il·lusions d’una ciència com caiguda del cel, com fruit d’una saviesa
suprema.

Els veritables científics ja no cedeixen a la ingènua mitologia d’una
ciència que estaria en condicions d’explicar absolutament la realitat.
Ments realment clares —diu Antoine Vergote— afirmen que cada avenç
obre al seu davant un horitzó en el qual sorgeixen noves qüestions.

En aquest sentit, he trobat interessant el llibre de Luc Ferry i de Jean
Didier Vincent ¿Qué es el hombre? (Taurus, 2001), que és un diàleg i
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una contraposició de la visió de l’home, des de la filosofia, des de la
biologia; és un autèntic diàleg des del cientisme i des del lliure pen-
sament humanista. Les facultats específicament humanes estan insi-
nuades en la conducta dels primats, en una línia evolutiva contínua.
Però Luc Ferry i Jean Didier Vincent coincideixen a dir que les emo-
cions són comunes a tots els vertebrats i reflecteixen les relacions
fluctuants del cos i del seu entorn; diuen que són el resultat de la
selecció natural i que tenen la funció d’adaptar-se i comunicar. Les
passions, però, són privatives de l’home, ja que suposen la cons-
ciència reflex del cos emocionat del subjecte. L’animal només coneix
l’agressivitat i la por —no la por a la mort—, però tan sols l’home co-
neix l’amor i l’odi.

I, en aquest punt, arribem al misteri que Popper ens anuncia sobre la
matèria i l’home, el misteri que pot salvar la filosofia i la ciència de
l’especialització estreta i de la fe obscurantista.

Per què, doncs, aquesta convicció tan estesa que la ciència pot donar
resposta a tota qüestió humana? On ha situat l’home la seva esperan-
ça sobre ell mateix?

Quan la ciència esdevé per a molts ciutadans l’indret on cal esperar
les solucions a tots els problemes, es converteix en un substitutiu del
paper que havien fet les religions; més ben dit, situada la ciència en
el món de la realitat, fa el paper de les ideologies. En la mentalitat de
molta gent, el progrés científic i tecnològic ho justifica tot. Ja no es
tracta d’adequar-se a allò que creiem bo o convenient, sinó a l’únic
criteri de si funciona o no. El progrés científic esdevé aleshores au-
tònom i se situa per sobre de qualsevol altre criteri. L’home ha dei-
xat de dirigir el progrés i de ser-ne destinatari, i la ciència, a més
d’aportar tantes i tantes coses positives, és capaç també d’inventar,
per exemple, la bomba atòmica. Cal que l’home, la humanitat, l’hu-
manisme, dirigeixin el progrés científic i tecnològic. Perquè això si-
gui possible, cal trobar el fil conductor, els valors compartits, que
situïn l’home més enllà de l’«ésser productor i consumidor».

Fins a l’època medieval, fou la religió aquest fil conductor, que va
donar cohesió i sentit a la missió de l’home en la societat. Al Renai-
xement, fou la descoberta de les potencialitats humanes, que es ge-
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neralitzen a tota la societat amb l’esclat de la Il·lustració. Sembla com
si l’economicisme absolut ens hagués reduït la nostra capacitat de so-
cialització de valors. Personalment, crec que cal trobar aquest nou fil
conductor en els valors del civisme, tant el de la societat concreta com
el d’abast universal.

Entenc que la cultura té tres trets fonamentals: (1) la creativitat
fruit de la força espiritual del creador per a eixamplar i aprofundir
els límits de la convencionalitat establerta; (2) la contemplació de
l’obra d’art per part de la gent que transcendeix l’estricta utilitat i
funcionalitat de les coses, participant de la bellesa que l’objecte ar-
tístic proporciona, i (3) el sentit crític, com a capacitat de la intel·li-
gència humana de regir les actituds per sobre de qualsevol determi-
nisme.

A sota d’aquests tres elements hi ha l’afirmació que la cultura ens
referma la nostra condició de subjectes, creadors, responsables, crí-
tics. I és això el que ens ha de fer oberts al nostre món i a la seva evo-
lució. La cultura no és una gàbia d’or d’elitisme; al contrari, és la
implicació de les persones en la societat.

Josep Maria Castellet, a Per un debat sobre la cultura a Catalunya (Edi-
cions 62, Barcelona, 1983), resumeix la declaració de la UNESCO de
l’any 1965 sobre els «Drets culturals com a drets humans», i els for-
mula en els següents apartats: (1) Consciència de canvi, fruit de la
revolució de la ciència i de la tecnologia, i de l’alliberament polític
de milions de persones. (2) Reconeixement de la cultura com a pro-
cés de comunicació entre persones, és a dir que, com que la cultura
és l’essència de l’ésser humà, ha d’ésser accessible a tota persona.
(3) Denúncia de la pobresa com a ultratge a la població que la pateix.
(4) Revolució del pensament i de l’acció social per tal de vèncer el
repte de la ciència i de la tecnologia, sense oblidar el dret a la cultu-
ra. (5) Acció contra el domini dels estats que incrementen la uni-
formitat i l’homogeneïtzació. (6) Accés als mitjans de comunicació
i a la llibertat de conèixer, garantint la lliure circulació de la in-
formació. (7) Interrelació cultural, trencant barreres entre científics
i artistes. (8) Accés a la ciència i a la tecnologia, oferint possibilitats
a tothom de participar en la transformació del món. (9) Desenvolu-
pament de la personalitat, ja que els drets culturals inclouen que
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l’individu obtingui els mitjans per desenvolupar la seva personali-
tat en la participació directa en la comunitat dels valors humans.

Així doncs, el progrés científic i tecnològic formen part de la cultu-
ra en la mesura que el seu avenç dóna noves possibilitats a la per-
sona. És, precisament, aquesta implicació entre ambdues la que ha de
donar la dimensió humana de la ciència i la que ha d’integrar el pro-
grés actual al corpus cultural de la humanitat.

I perquè la cultura sigui l’esforç d’esdevenir els «subjectes» de la
història, cal que l’educació i els mitjans de comunicació assumeixin
el compromís cívic de convertir-se en instruments necessaris per
aconseguir aquest objectiu. Aquest és el gran repte per a una polí-
tica cultural.

Política, cultura i ciència

Avui ens cal, al meu entendre, saber trobar les complicitats profun-
des entre política, cultura-educació i progrés científic si no volem que
la política estigui subordinada a les pressions economicistes, que la
cultura es redueixi a un simple producte i a consum d’oci, que l’edu-
cació es converteixi en un simple aprenentatge professional i que el
progrés científic esdevingui l’indret d’esperances domesticades de
l’home d’avui.

Els polítics constatem com l’escepticisme ideològic actual ens vol
reduir a éssers que només cerquem la millor fórmula per compagi-
nar els interessos particulars, sense la possibilitat de crear un espai
compartit del bé comú que vagi més enllà dels interessos privats.

L’única mesura de la nostra eficiència en la política és la defensa dels
«meus» interessos. Nosaltres mateixos, els polítics, estem immergits
en un corporativisme de «partits polítics» que ens tanca en nosaltres
mateixos. Quantes vegades la política esdevé l’expressió d’aquest
món endogàmic que som la classe política! El Parlament, aleshores,
difícilment es converteix en l’indret de la «paraula pública» i la de-
mocràcia es veu més com un procediment per a legitimar el poder
que no pas com una actitud que ens compromet amb el civisme.
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En aquest marc, es difuminen les esperances de creure en una socie-
tat que pot transformar-se, que pot millorar. És aleshores quan les
conviccions morals i els sentiments altruistes només tenen vigència
en l’àmbit de la pròpia intimitat, perquè no és creïble per a la majo-
ria de la gent el fet de posar-les en joc en l’espai públic. Poca gent està
disposada a col·laborar en causes socials, amb un compromís perso-
nal a llarg termini. El predomini dels mitjans de comunicació, en els
quals les notícies tenen data de caducitat ràpida, agreuja encara més
aquest distanciament entre política i societat.

Aquesta falta de comunicació i de complicitat entre política i socie-
tat és substituïda per la tecnocràcia política. Comunicar políticament
ja no és l’intent de compartir, sinó només de vendre. No es tracta
tant de convèncer el ciutadà, sinó de «seduir» el votant-client. La tec-
nologia política ja no serveix per tornar el sentit de la política, sinó
que s’interfereix entre la política i la societat.

D’altra banda, la cultura, la política cultural, s’ha convertit en opera-
cions de prestigi, en «turisme de qualitat», en indústries que produ-
eixen competitivitat made in USA o in UE, en mercats.

No cal dir que, com més dinàmic sigui el sector econòmic que pro-
dueix mitjans culturals, millor serà per a la cultura. Però la cultura no
és només ni principalment això. És, sobretot, la capacitat crítica i cre-
ativa davant la nostra societat. És allò que ens permet gaudir de la
bellesa i que ens permet transformar per millorar la nostra societat,
com a actitud personal; que ens estimula a aprofundir en la nostra
condició de subjectes, de protagonistes com a humans del desenvo-
lupament de les nostres potencialitats materials i espirituals. Però,
davant la «massificació consumista» o davant la «despersonalització
del fonamentalisme», la cultura no esdevé, avui per avui, el revulsiu
que la nostra societat li reclama. No ens trobem, per tant, davant una
cultura domesticada per l’economicisme imperant?

Cal la complicitat entre política, cultura-educació i mitjans de comunica-
ció per a retornar la veu a les persones, per a no deixar-nos portar pel
determinisme, pel fatalisme, de la nostra societat despersonalitzada.

Jo crec que la comunitat científica, la dels investigadors i la dels aca-
dèmics, ha de preguntar-se per la seva funció «cultural» envers la
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societat. I no només des d’una ètica de mínims, sinó com a veritables
creadors de cultura en la societat del nostre temps.

Al meu entendre, cultura i ciència es troben, s’han de trobar, en una
actitud ètica, en una actitud cívica de compromís vers la societat. En
la relació entre ciència i cultura no es tracta només d’aprofundir en la
discussió teòrica dels límits de l’una i l’altra, sinó de retrobar-se en
una resposta d’humanització de la societat, on els polítics —si volem
que la política sigui l’espai de la «paraula pública», la paraula fona-
mental de l’avenir de la societat— hem de canviar molts hàbits ad-
quirits en la lluita per aconseguir i mantenir el poder.

Un poble, una nació, ha d’afrontar avui qüestions d’àmbit planeta-
ri, com és l’avenç científic i tecnològic. Tenim més que mai «raó de
ser» davant la uniformització, però només podem fer-ho en l’apro-
fundiment de la complicitat entre política, cultura-educació i comu-
nitat científica. Aquest és el nucli dur de la personalització de la nos-
tra societat.

Les prioritats polítiques i les científiques han de quedar impregnades
d’allò que manifestava la UNESCO l’any 1968: consciència de canvi,
de possibilitat de transformació; necessitat d’ampliar la comunicació
entre persones; lluita contra la pobresa i contra el domini despòtic;
accés al coneixement científic i tecnològic per part de totes les socie-
tats, i desenvolupament dels valors de la personalitat humana.

Si la política té la responsabilitat d’administrar els recursos econò-
mics públics, el cos d’investigadors i docents té dret a orientar el sen-
tit ètic en l’aplicació del seu treball. És en la sinergia d’ambdós mons
que haurem d’assajar un canvi de tendència, una orientació més per-
sonalitzada de polítics i investigadors.

Els agraeixo que hagin vingut al Parlament de Catalunya a plantejar
aquestes qüestions. Ens hi juguem el futur, la legitimitat social, el
sentit de la nostra tasca.

Ciència i cultura
(Palau del Parlament, 9 de novembre de 2001)
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VII SETMANA DE LA CIÈNCIA

Aquesta és la casa de la política de Catalunya —com vostès ben bé
saben— i vostès saben que la política —i, d’això, doncs, hi ha rius de
tinta escrits a tots nivells, des dels científics fins als divulgadors—
està en una certa crisi, cosa que es nota en la distància que hi ha en
sensibilitat entre el món cívic i social i, de vegades, el món corpora-
tiu dels polítics. Per això ens és bo i volem que l’any que ve sigui la
tercera vegada —i l’altre, la quarta— que vostès vinguin aquí, per-
què vostès fan una cosa: saben fer sinergia entre la societat civil,
l’Administració pública i el sistema educatiu del país. Aquesta Set-
mana de la Ciència és la conjunció i la col·laboració de molts esta-
ments alhora d’una manera sinèrgica. I com que crec que les possi-
bilitats que té Catalunya de fer política substantiva i important —és
a dir, una política que ens faci subjectes polítics dels problemes que
ens desborden, però de la qual ens sentim, diguem-ne, subjectes—
són reals en la mesura que siguem capaços de fer sinergia la socie-
tat juntament amb les competències de l’Administració pública, per
això són acollits aquí, amb molt de gust, per aquest Parlament. I això
ens obliga a ser uns amfitrions que volem captar l’interès i l’atenció
de vostès un any darrere l’altre, i m’obliga a mi, en rebre’ls, a poder
fer almenys la meva aportació personal sobre el que entenc que sig-
nifica la ciència en el context de Catalunya i, concretament, del nos-
tre país.

Vostès saben que la Catalunya moderna, la que esclata, doncs, a la fi
del XVIII, que qualla en el segle XIX i que després es projecta en el se-
gle passat, és una Catalunya que no mirava el passat d’una manera
nostàlgica, sinó que es preocupava, sobretot, perquè el catalanisme, i
especialment el catalanisme polític, fos una font d’humanisme. Quan
vostès agafen els textos d’en Pi i Margall i de l’Almirall i després si
continuem amb la tradició d’en Campalans o d’en Serra Moret o, per
l’altra banda, si vostès agafen en Bofill i Matas, l’Ors o en Cardó, són
gent que sempre pensen Catalunya com una plataforma que ajudi
a una convivència humana amb uns grans continguts humanístics.
I, per tant, la naixença del catalanisme modern és sempre una visió,
diguem-ne, de futur, que en el fons perviu amb nosaltres, perquè
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quan ens preguntem, molt sovint, pel futur del nostre país pensem:
«I serem capaços de donar una resposta als reptes de futur que el
nostre país té?», la qual cosa, com a pregunta, formula que nuclea-
ritzem el nostre sentit polític molt més mirant cap al futur que no cap
al passat.

Vostès saben que hi ha pobles, relativament propers a nosaltres, que
han fonamentat la seva consciència nacional mirant una època primi-
gènia, més o menys mitificada, i volent retornar cap enrere. Em sem-
bla que la tradició política forta que hem rebut nosaltres és aquest
repte de futur, el qual ens posiciona, al meu entendre, de la següent
manera: vist des del concret que significa la catalanitat, la primera
afirmació que hem de fer és que l’humanisme o és universal o no és
humanisme, per una ben senzilla raó, perquè l’humanisme es basa en
la qualitat de la persona, de l’home i de la dona. I l’home i la dona es
qualifiquen no per si són blancs o negres o grocs o del color que si-
guin, sinó per les condicions del valor intrínsec que porten a dintre
seu. I, per tant, la catalanitat és una crida cap a una dimensió que
transcendeix forçosament el nostre àmbit del concret. Però també
sabem la segona condició: que la naturalesa humana no la vivim com
un concepte abstracte, sinó que la vivim sempre a través del concret,
del nostre llenguatge, de la nostra història, de la nostra realitat pro-
pera, que és la manera que tenim els humans d’anar-nos, diguem-ne,
concretant el nostre projecte personal en un entorn determinat. I és
en aquesta dialèctica on em sembla que es projecta, diguem-ne, la
política catalana, o on s’hauria de projectar amb força.

Entendre que la catalanitat és una plataforma de reptes de futur, amb
visió universal i a la vegada amb l’afirmació de la nostra realitat con-
creta. I deixin-me dir que, en aquest esquema, l’actitud científica em
sembla que és fonamental, perquè l’actitud científica és aquella, al
meu entendre, que fa que l’home se situï davant de la naturalesa en
la seva justa mesura, que fa que l’home no vulgui instrumentalitzar la
natura ni que vulgui quedar reduït a un simple consumidor del que
la natura li proporciona. I em sembla que l’actitud científica, en tots
els nivells, des de l’alta qualificació de l’investigador fins a l’actitud
de curiositat humana de qualsevol ciutadà, és el que fa que l’home
pugui ser el centre, no per intentar antropomorfitzar tota la natura,
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sinó per saber-hi trobar la relació dialèctica amb el seu entorn d’una
manera creativa, d’una manera responsable. Per tant, és el centre de
la natura no perquè ell se’n faci el centre, sinó perquè sap crear una
dinàmica entre natura i llibertat humana d’una manera ben creativa.

I em sembla que és per aquesta raó que la ciència és cultura; és cultu-
ra en la mesura que la persona es fa el centre responsable i relacio-
nal amb el seu entorn d’una manera creativa, perquè la persona sap
dues coses bàsiques: primer, que les coses no són com sembla que
són, i segon, que el món és millorable; és transformable i és millora-
ble. I em sembla que aquesta actitud científica prèvia a qualsevol
desenvolupament estrictament científic és el que fa que la llibertat
humana pugui estar en el centre de la nostra, diguem-ne, relació amb
la mateixa naturalesa.

Si aquesta actitud no queda assumida dintre de la societat catalana
com una virtut vertebradora de la mateixa societat catalana, nosaltres
perdem força en aquell dinamisme de modernitat i d’humanisme
amb el qual van repensar Catalunya els homes del XVIII, del XIX i del
XX, de la millor tradició catalana. Per tant, la tasca que fan vostès d’in-
serir en el conjunt de la societat catalana l’actitud científica ens és
fonamental i ens és bàsica, i omple de sentit el que vostès siguin aquí
en aquesta casa, perquè em sembla que això és bàsic i fonamental.
Perquè en la mesura que posem la persona, l’home i la dona, en el
centre, però no del seu egocentrisme, sinó en el centre de la seva ca-
pacitat creativa, en la mesura que fem això, estem donant un sentit
teleològic a l’actitud humana. I quan diem que les coses humanes
tenen un sentit, estem dient que les coses humanes tenen una orien-
tació cap a l’ètica i, per tant, estem donant a aquesta actitud científi-
ca com a element cultural una transcendència humana i humanista,
a través de l’ètica, em sembla.

És per tot això que avesar els nostres infants, estimular els nostres
joves, donar recursos a la gent que té vocació científica, no és una tas-
ca només estrictament departamental, sinó que és una tasca absolu-
tament d’impregnar de dimensió humana la mateixa nació a la qual
fem referència. És per això que això que vostès fan, en la mesura que
es multipliqui en la realitat de cada dia, en les polítiques concretes,
però també que arribi a la consciència de la ciutadania, és una acti-
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tud que no és simplement una curiositat, sinó que és el que dóna un
cert nervi a l’actitud cívica dels ciutadans per descobrir aquestes
noves dimensions de la creativitat humana envers la natura. Em sem-
bla que ens estan donant la visió d’aquell humanisme universal que
va fer possible que Catalunya arranqués amb força com a nova di-
mensió de la seva consciència política.

Els volia oferir aquesta reflexió personal meva només com un intent
d’acollida, de fer d’amfitrió d’aquesta institució, perquè la tasca que
s’han proposat no tan sols és bona, sinó que la necessitem com el pa
que ens mengem perquè Catalunya continuï existint, com a mínim,
cent anys més, que és allò que és raonable demanar a una generació
com la nostra.

Acte d’inauguració de la VII Setmana de la Ciència
(Palau del Parlament, 8 de novembre de 2002)
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8. Economia i empresa

VII CONGRÉS DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL
DE CATALUNYA

Permeteu-me que, en nom del Parlament de Catalunya, us agraeixi
l’oportunitat que em doneu de saludar-vos i encoratjar-vos en aquest
VII Congrés que ara feu.

Però no voldria ara estendre’m amb paraules protocol·làries, sinó fer
una petita aportació personal a aquesta assemblea vostra. I us voldria
parlar del que em sembla que és el concepte de solidaritat, perquè
segurament és impossible pensar en un sindicat si no es fonamenta,
precisament, en aquest valor de la solidaritat.

Si em permeteu, doncs, aquesta reflexió personal, us diré que em
sembla que, en la nostra societat actual, assistim a un reduccionisme
molt fort d’aquest concepte. Si sortim al carrer i preguntem a la gent
què entén per solidaritat, segurament descobrirem que l’estem
reduint a uns actes molt nobles d’altruisme, però a uns actes pura-
ment compulsius, a uns actes purament fruit d’un estímul, d’unes
imatges que es veuen per televisió, sigui perquè hi ha aquell huracà
Mitch a l’Amèrica Central, sigui perquè hi ha unes inundacions a
Moçambic; i després, perquè veiem una xifra molt llarga, que és un
compte corrent d’una caixa o d’un banc, on hem de posar diners.
Reduïm la solidaritat, per un cantó, a aquesta reacció tan noble, però
purament immediatista, davant d’unes imatges que se’ns posen al
davant a través del televisor.

I molt sovint aquestes imatges no són neutres, perquè obliden mol-
tes altres realitats, que queden fora, i fins i tot les exposades, al cap
d’uns dies, quan ja no serveixen des del punt de vista mediàtic, tam-
bé queden en l’oblit. Vet aquí que moltes vegades la gent reacciona
positivament, però sempre des de la immediatesa i des de la simple
emotivitat.

Hi ha una altra manera de reaccionar avui davant del valor de la
solidaritat. És la d’aquella gent que s’apunta a fer coses, a treballar
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solidàriament pel Tercer Món, per les necessitats del Quart Món.
Però que hi treballa sense gaire convenciment que el món es pugui
transformar. Són molt escèptics en això. Ho fan més aviat per cohe-
rència personal, per fidelitat als propis sentiments. Gent que s’apunta
a activitats de les organitzacions no governamentals, que està com-
promesa en moltes coses, avui ho fa no tant perquè cregui que aquest
món es pot transformar, sinó que ho fa purament per coherència amb
ella mateixa. Vet aquí també una altra manera —al meu entendre—
de reduir el concepte de solidaritat.

Hi ha dues coses que no podem oblidar mai. En primer lloc, solida-
ritat vol dir sentir-te vinculat a la sort del teu company, de la perso-
na que tens al costat, del que tens més pròxim a tu mateix. I, en se-
gon lloc, és impossible una solidaritat sòlida, una solidaritat madura,
si no implica també la recerca d’una transformació més justa de la
nostra societat.

I, davant d’aquest fet, com actuem molt sovint nosaltres? Substi-
tuïm aquesta vinculació personal amb la persona que tenim al cos-
tat per un aïllament total. Vet aquí el que intenta fer aquesta ideolo-
gia del consumisme, de la competitivitat ferotge, del neoliberalisme
més radical: trencar la vinculació de nosaltres mateixos amb el que
tenim més al voltant, perquè només des de la relació interpersonal és
possible generar aquest procés de solidaritat que va després molt
més enllà. Ens trenquen això, la qual cosa fa que en la nostra societat
sigui molt més fàcil que ens considerem mútuament com a consumi-
dors i com a productors, i que oblidem el concepte de ciutadania.

I aquí els polítics també hi tenim una responsabilitat molt important.
Si convertim la política només en un intent de presentar unes ofer-
tes davant el públic perquè còmodament assegut en el seu aïllament
individual digui «aquesta m’agrada més, perquè s’adequa més a les
meves necessitats immediates» o «m’agrada més perquè em resulta
molt simpàtic el polític que l’exposa», estem reduint la política, se-
guint la lògica de l’aïllament i de l’individualisme de tots plegats.

Ens convé, als polítics, assumir que la política és l’espai del bé comú
i que, com més gran i més important és el bé comú, més travem el
lligam entre persones.
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Per això, ens convé entendre que la solidaritat no és només una qües-
tió que pot atènyer les institucions de la societat civil, sinó que tam-
bé és un compromís de totes les forces polítiques per tal que la polí-
tica no sigui només el fet d’aplegar-nos en una institució —com pot
ser el Parlament de Catalunya— per barallar-nos i per discutir-nos
els àmbits de poder, sinó que sigui una mobilització cap a la recons-
trucció d’una nova societat.

Hi ha un pensador, Mounier —del qual jo em sento, en cert sentit,
fill— que diu una frase que mai no he oblidat: «L’apolitisme [és a dir,
ser «passota» de la política] és una deserció espiritual.» I nosaltres
hem d’entendre que la política és necessària i és imprescindible per-
què la societat tingui un horitzó i pugui implicar la gent en la cons-
trucció d’aquesta societat.

Avui, és possible pensar que la nostra societat es pot transformar,
que la nostra societat pot millorar, que la nostra societat pot fer front
a aquests grans interessos econòmics que es belluguen institucional-
ment en les grans borses: la de Nova York, la de Tòquio, la de Milà,
etc. Podem fer-hi front, a això?

Hi ha una condició prèvia, al meu entendre, per poder afrontar
aquesta situació. És entendre que la tecnologia, l’avenç tecnolò-
gic, aquestes immenses capacitats que tenim ara de poder afrontar
problemes, va molt bé com a mitjà, però no pot ser mai un substitut
de la ideologia.

Quan la tecnologia ens la venen com a substitut de la nostra mane-
ra de pensar i de les nostres prioritats, sembla que no hagi passat res.
Doncs, ha passat molt. Vol dir que considerem el ciutadà en funció
d’uns objectius, i hem perdut el sentit del que és un objectiu i el que
és un mitjà.

Permeteu-me que us digui que em sembla que, davant aquesta socie-
tat, els sindicalistes, els polítics, tota la gent que assumeix un compro-
mís de tipus cívic, de tipus cultural, de tipus social, hem de fer-hi
front i reclamar una escola que ajudi la gent a no empassar-se d’en-
trada que l’important és la tecnologia, i tenir clar el nostre posiciona-
ment dintre d’aquest circuit tecnològic: no es tracta de veure si així
ens guanyem millor la vida, sinó que hem d’entendre que la forma-
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ció és la construcció de persones amb conviccions, la construcció de
persones amb sentiments de solidaritat.

I hem d’entendre que els mitjans de comunicació no han de ser neu-
tres davant aquest fet. Encara recordem avui aquells mitjans de co-
municació d’aquella època de manca de democràcia, que es conver-
tien en allò que en deien la democràcia del paper, la democràcia dels
diaris compromesos. Nosaltres no volem veure uns mitjans de comu-
nicació que només siguin un producte, precisament, per a vendre i
per a tenir èxit. Els volem militants en aquest sentit.

I volem un Parlament que assumeixi les responsabilitats polítiques
que cadascun de nosaltres tenim, ja que estem en una democràcia re-
presentativa i, per tant, totes les persones elegides són persones que
tenen, per elles mateixes, la responsabilitat. Volem, doncs, un Par-
lament també obert a aquesta gran causa d’humanitzar la nostra so-
cietat.

No sé si és possible pensar avui en una utopia d’una societat domi-
nada, diguem-ne, per les grans forces, pels grans lobbies, no ho sé,
però sé que és possible, des d’un país concret, des d’un país com
Catalunya, amb la nostra dimensió, de posar-nos a caminar junts en
aquest sentit.

No sé on podem arribar, però sé que podem posar-nos tots junts a
caminar, cadascú des del seu lloc, per fer del nostre país, de Catalu-
nya, una societat més humana.

Per això, quan es fa l’assemblea de la Comissió Obrera Nacional de
Catalunya no és un fet qualsevol, no és un fet qualsevol per al nos-
tre món polític, per al nostre món ciutadà; és un fet molt important.
I si podem trobar aquest punt de convergència de tots aquests tre-
balls que estem fent cadascú des del nostre lloc, posarem en marxa
un país que necessita, com el pa que es menja, que tornem a trobar
la dignitat humana des de la solidaritat, i que cadascú trobi, en el seu
lloc, el compromís per lluitar-hi.

VII Congrés de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
(Palau de Congressos de Barcelona, 4 d’abril de 2000)
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PRESENTACIÓ DE L’ANUARI SOCIOLABORAL
DE LA UGT DE CATALUNYA DEL 2002

El Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya (CRESC) ens
ofereix l’Anuari sociolaboral de la UGT de Catalunya del 2002. Les
dades que ens aporta i la qualitat de les seves anàlisis, fetes per ex-
perts contrastats, ens ajuden a tenir una visió de conjunt de la nostra
situació sociolaboral, a precisar més clarament on som, econòmica-
ment parlant, com a catalans.

La visió que ens ofereix l’Anuari és integral i integradora dels diver-
sos àmbits de l’economia. No és fàcil definir la nostra situació econò-
mica. Per això és important l’obra que se’ns presenta. Catalunya té
uns paràmetres propis. La nostra economia no té l’espectacularitat de
les grans empreses d’abast mundial, però té, en canvi, la capil·laritat
de la seva cultura econòmica, que la fa forta i projectiva. La poca
dimensió de l’empresa mitjana catalana dóna, a primera vista, imatge
de feblesa. Malgrat tot, la densitat intersectorial li dóna fortalesa. Cal
tenir també en compte la permeabilitat entre les empreses estrange-
res i les catalanes, quant a l’intercanvi tecnològic i productiu. Som una
economia oberta: representem el 28% de les exportacions de l’Estat.

Però aquest dinamisme té l’altra cara de la moneda: els centres de
decisió empresarial se’ns allunyen progressivament. Si, històrica-
ment, a l’Estat espanyol, Catalunya només assolí ser «la fàbrica d’Es-
panya», passarà el mateix en l’àmbit europeu i mundial?

Aquest interrogant pot ser aclarit per les dades i les interpretacions
d’aquest Anuari, tant en la dimensió catalana com en l’europea i la
global. L’assumpció de les noves tecnologies és un paràmetre prou
significatiu per avaluar el dinamisme de la nostra societat.

Però, de fet, no és només una aportació sistemàtica en el camp eco-
nòmic. És també la convicció explícita que l’economia està al servei
de les persones i no a l’inrevés. La UGT de Catalunya té aquesta con-
vicció com a actitud cívica davant la societat. Per això l’Anuari ens
orienta en les polítiques socials, en l’avaluació de l’atur, en la segu-
retat i la salut en el treball, en les polítiques d’ocupació, en les vari-
ables de la demografia.
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Avui cal fer ressaltar que una política econòmica sòlida no es pot for-
mular si no és amb la interdependència de la macroeconomia, les
mesures sectorials i empresarials i les polítiques socials. Cal tenir clar
que el lligam entre aquests tres conceptes és fonamental. L’Anuari es-
devé un instrument aclaridor en aquest sentit.

Només em resta encoratjar a continuar aquesta tasca de recopilació de
dades i de sistematització, tan necessària per fonamentar unes polí-
tiques socials davant d’una societat que evoluciona a un ritme tal que
necessita ser avaluada permanentment, per tal que no quedin endar-
rerits els drets de les persones i, especialment, els del més dèbils.

PREMI A LA SOSTENIBILITAT 2000

Cent cinquanta anys de professió inviten a fer una llambregada, ni
que sigui molt curta, a un passat. Començaré per una època molt
emblemàtica per a tots nosaltres.

El 1714 Catalunya va quedar absolutament despullada del seu reco-
neixement nacional. I, com pot ser que, vivint en un país que el 1714
va quedar d’aquella manera, puguem nosaltres avui estar presents en
aquest acte celebrant la llarga trajectòria del nostre país?

Durant tot el segle XVIII, el nostre país es va tancar sobre si mateix i
va començar a treballar molt seriosament en l’agricultura —que fins
llavors era purament de subsistència (cada família anava subsistint
com bonament podia)— i va assumir la revolució tecnològica del
camp. Els nostres pagesos van deixar l’arada romana i van introduir
aquella que, a més de solcar la terra, la regirava, i també van comen-
çar a projectar els primers recs. D’aquesta manera, el nostre país va
començar a distribuir els cultius d’una manera racional: en un indret
sembraven patates o hi plantaven tarongers; en un altre, oliveres; en
un altre, ceps, i al país va aflorar la seva primera riquesa.

I d’aquí va venir un comerç, que ens va obrir les fronteres al nord
d’Europa i ens va obrir cap al Carib. Però no en teníem prou amb
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aquest pas. Volíem ser un país modern i avançat, com els països in-
dustrials —tal com esmentava fa un moment el doctor Folch. Però la
nostra riquesa industrial no va venir —com venia en altres països—
d’explotar els minerals —el ferro i el carbó— que els permetien aixe-
car aquelles grans indústries metal·lúrgiques. La nostra riquesa va ve-
nir de l’empenta d’una gent que vivia en un país pobre en primeres
matèries.

I així, des de la nostra pobresa, vam ser capaços, amb capacitat i es-
forç, de tirar endavant i crear una societat progressiva, fins i tot assu-
mint la conflictivitat de la mateixa societat.

No ens vam aturar aquí. No vam voler ser simplement un país tec-
nològicament avançat i ric. Vam voler ser un país culte. I, precisa-
ment, aquesta empenta i aquesta dinàmica de l’economia va fer que
Catalunya fos un país de poetes, un país de literats, un país de pin-
tors, un país d’arquitectes, que feien aquella simbiosi tan forta d’em-
penta econòmica, d’empenta tecnològica i de visió dels valors de l’es-
perit.

Així, doncs, aquell país que el 1714 havia quedat absolutament anor-
reat va tornar a trobar la seva personalitat, no per les institucions
polítiques que aleshores no teníem, sinó per la força i l’empenta de
la nostra societat i per voler ser fidel als valors de l’esperit de la prò-
pia cultura.

Cent cinquanta anys enrere, el nostre país, mentre s’iniciava aques-
ta gran professió, vivia tota aquesta ebullició amb un gran esclat.
Aquesta és la història del nostre país.

Però la commemoració d’aquests cent cinquanta anys, a més de mi-
rar enrere, ens porta a mirar endavant.

I una de les coses que ens ha de preocupar del nostre futur és la sos-
tenibilitat, no solament com a limitació de les matèries que ens dóna
la natura, sinó també la sostenibilitat des del punt de vista humà
—com també recordava el doctor Folch.

No pot ser que el nostre país o el nostre món avanci molt i molt tec-
nològicament, mentre cada vegada hi ha més distància entre els rics
i els pobres. No pot ser que la gent que té la meva edat —vaig néixer
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l’any 1943— estigui dia sí i dia també comptant els anys que els fal-
ten per arribar a la jubilació, amb la preocupació de ser acomiadats
abans d’hora. I no pot ser que els nostres joves, que acaben d’estudiar
i que tenen la possibilitat d’exercir una professió, es trobin amb una
situació tan i tan insegura des del punt de vista professional. Això no
pot ser!

Nosaltres, per poder tenir una economia sostenible, necessitem, en
primer lloc, que humanament visquem una vida sostenible; si no,
una cosa no lliga amb l’altra.

I aquesta és l’exigència política de futur del nostre país: fer una so-
cietat més humana. Que l’última paraula de la nostra societat no la
tingui el mercat, atès que el mercat ens considera a tots nosaltres
només com a consumidors i com a productors, i nosaltres som per-
sones. I la sostenibilitat material de la nostra societat només s’aguan-
ta si ens considerem, els uns als altres, persones, amb tota la nostra
dignitat. Dignitat que comporta tenir un treball estable i no peremp-
tori; dignitat que significa l’exercici d’una política que intenta buscar
precisament el bé comú i no només la lluita corporativa entre les di-
verses fraccions polítiques.

Per tenir una economia sostenible, cal que la nostra societat sigui
capaç de tenir una cultura humana ben profunda, capaç de valorar
aquella gent que fa actes creatius, que no sempre són estrictament
útils, però sí que són enriquidors per a l’esperit.

Hem d’aprendre a fruir no solament d’allò material que consumim,
sinó també llegint una poesia o contemplant un paisatge o escoltant
música. La sostenibilitat de la nostra societat es fonamenta en la con-
sideració del fet que som persones.

Aquest és el projecte que tenim per a tot el món, però que hem de
començar per Catalunya. Una Catalunya que tingui empenta econò-
mica i capacitat com més millor. Una Catalunya tan avançada com
sigui possible, però una Catalunya que no perdi mai de vista la di-
mensió humana de la relació entre tots nosaltres.

De la mateixa manera, doncs, que va ser la gent la que, en aquells
moments en què Catalunya estava absolutament despullada, la
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va tirar endavant, nosaltres hem de deixar als nostres fills una so-
cietat econòmicament i productivament sostenible, però també espi-
ritualment. Els nostres fills tenen dret a viure en una societat més
humana que la que vivim nosaltres. És més: només viurem la soste-
nibilitat econòmica si som capaços d’internalitzar el que significa
construir una societat humanitzada. I aquest és, em sembla, el nos-
tre horitzó.

Per això, passant del passat al futur, torno al present. I el present és un
Col·legi que és capaç de convocar la gent que ha seguit el procés aca-
dèmic i que ha acabat la carrera, i un Col·legi que els ha animat a re-
flexionar sobre una de les fites més boniques i més legítimes de la
nostra societat: la sostenibilitat. I tot això amb el suport dels profes-
sors i de les escoles, que intenten crear una cosa fonamental en l’edu-
cació, la comunitat educativa. No es tracta només de fer passar la
gent per un procés perquè al final acabin tenint moltes possibilitat
d’èxit —que també s’ha d’intentar—, sinó que es tracta sobretot que
l’educació sigui la convergència de tots aquests elements.

Penso que fent tot això és com fem realment el país. O no és aquest
l’exemple que ens oferien els nostres avantpassats quan feien la re-
volució industrial i la Renaixença cultural i duien a terme aquell gran
esclat del nostre país? Aquesta és, em sembla, la crida col·lectiva que
fa el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i aquesta
és la crida que hem de fer al conjunt de la societat, perquè Catalunya
no perdi mai de vista el seu horitzó, que no és altre que construir una
societat on els nostres fills puguin viure amb la màxima plenitud.

Commemoració dels 150 anys de la professió d’enginyeria
(Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, 7 de novembre de 2000)
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LA NOVA ECONOMIA DIGITAL A EUROPA

Vull agrair-los, a tots vostès, la participació en aquesta jornada sobre
la societat del coneixement que el Parlament de Catalunya ha orga-
nitzat. El nostre Parlament no pretén tan sols esdevenir l’indret on es
debatin les propostes de legislació i es faci el control del Govern.
Aquesta és la seva feina essencial. Vol ser també el lloc on tots pu-
guem compartir els interrogants de l’avenir del nostre poble. És per
això que convoquem els diversos estaments de la nostra societat, més
enllà de la nostra tasca específica, per tal que la nostra institució si-
gui centre polític de les preocupacions dels nostres ciutadans.

Aquesta jornada s’inscriu en la voluntat de tots els nostres diputats
i diputades d’enfortir el paper institucional del Parlament en la seva
recerca d’obertura a la societat catalana. És per això que els reitero les
gràcies per la seva assistència i participació.

Em permeto fer la meva aportació personal a aquesta jornada per
mitjà de la reflexió que m’ha suscitat el que vostès han tractat al llarg
del dia d’avui.

Relació entre política, tecnologia i empresa

La nostra trobada d’avui és el signe d’un diàleg entre política, tecno-
logia i empresa. Sota aquests tres conceptes s’engloben les responsa-
bilitats socials de tots els qui hem participat en aquesta jornada.

Al meu entendre tots correm el risc d’esdevenir víctimes d’una en-
dogàmia corporativa que ens pot restar forces davant els reptes de
futur als quals hem de respondre.

Quan els polítics ens tanquem en nosaltres mateixos, immediatament
reduïm la política a la tasca d’obtenir o de mantenir el poder. I així és
com ens allunyem tots plegats del nostre poble i quan erosionem la
dignitat de la política. La conseqüència lògica d’aquest reduccionis-
me és el fet de cercar els efectes «immediatistes» que provoquin l’as-
sentiment fàcil de la gent a la nostra tasca. Els ciutadans esdevenen
més clients potencials d’un mercat electoral i d’uns serveis públics
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que no pas partícips d’un projecte de societat democràtica. Perquè,
quan els polítics ens tanquem en nosaltres mateixos i reduïm la polí-
tica a interessos corporatius de diversos partits, convertim la demo-
cràcia només en un sistema legitimador del poder i no en una actitud
col·lectiva de coresponsabilitat cívica. Com si la política fos solament
l’administració d’uns recursos públics que satisfan el segment més
gran del mercat de l’opinió pública, detectada per l’escrutini de les res-
postes a unes enquestes prefabricades. I tots sabem que la política
és més que això; és el debat sobre el sentit de la nostra convivència hu-
mana, és la recerca d’espais de llibertat i de justícia de cara al bé comú.

Però també l’evolució de la tecnologia té el perill d’oferir un plante-
jament endogàmic, al marge del creixement de la societat. El seu cri-
teri fonamental és la funcionalitat del seu descobriment, la seva apli-
cabilitat en funció dels objectius establerts en el projecte. De fet, cada
avenç tècnic és un cas particular de l’actitud arrelada a la nostra ci-
vilització occidental de transformar i dominar la natura. A aquesta
lluita i a la seva progressió atribuïm el concepte de progrés. La tèc-
nica és experimentació, control, dominació i transformació. Aques-
ta èpica que ha viscut la nostra civilització en els darrers dos segles
s’ha universalitzat, s’ha convertit, en cert sentit, en ideologia univer-
sal, quasi l’única ideologia vigent: tot allò que funciona, pel simple
fet del seu èxit, ja és bo.

Però, si la tecnologia no mira més enllà d’ella mateixa i no es pre-
gunta pel sentit moral de la seva activitat, té el perill de reduir-ho tot
a la condició de «cosa material». La frontera del progrés tecnològic
és el sentit transcendental de l’humanisme.

Sovint volem explicar la realitat profunda de la nostra societat per
mitjà de la tècnica i dels avenços tecnològics. És més, la contundèn-
cia del progrés tecnològic pretén conformar les formes d’organitza-
ció de la societat. És l’home qui s’ha d’adequar a les noves tecnolo-
gies sota la pressió social de convertir-se en obsolet. Aleshores, el fi
esdevé mitjà i el mitjà es converteix en el fi de la societat.

Per això hem de recordar que la bomba atòmica d’Hiroshima, com a
paradigma d’un determinat ús de la tecnologia, posà en risc la super-
vivència física de la humanitat. Vet aquí una experiència límit.
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I l’empresa també pot ser víctima d’un plantejament endogàmic si es
deixa portar només pels seus interessos «immediatistes» i no cerca la
fortalesa de la seva institució més enllà dels valors que els mercats no
detecten, però dels quals les persones, al si de la seva organització,
fan permanent recordatori.

Com a institució no és tan sols una seqüència de negocis ocasionals
que redueixi la seva complexitat a donar rendibilitat als mercats de
capital perquè els altres estaments que la componen han perdut força
constituent. Fixem-nos com les stock options volen significar la re-
dempció dels quadres directius de l’empresa per tal d’assimilar-los
amb els qui tenen el capital. És obvi que cal tenir ben clar que l’efi-
ciència empresarial considerada en termes de rendibilitat és la seva
capacitat de resposta als mercats. Aquest és el seu objectiu fonamen-
tal inalienable. Però també és cert que, per a assolir aquest objectiu,
cal la concurrència de persones per mitjà del seu treball. I les perso-
nes i el seu treball no poden esdevenir un simple instrument que es
compra i es ven. La funció d’aquests valors transcendents, amb el
propòsit d’eficiència davant els mercats, fonamenta que l’empresa no
sigui únicament una organització de negocis sinó una institució viva
de la societat a la qual aporta uns valors propis. El seu dinamisme es
converteix en una experiència humana inserida en la mateixa socie-
tat. També l’empresa ha d’obrir-se al més enllà de la seva estricta
funcionalitat si vol ser un indret capaç d’encaixar persones amb dig-
nitat.

Aquesta breu reflexió ens porta a cercar una visió integral de progrés.
No tan sols la tecnologia o l’eficiència empresarial poden tenir el
monopoli del progrés de la humanitat.

La ciència i la tecnologia han canviat molt la percepció del nostre
món. La capacitat dels nostres sentits i de la nostra ment ha limitat
la percepció del nostre món. Però des del Renaixement, i mitjançant
els instruments que la tecnologia ens ha proporcionat, hem pogut
allargar al màxim la capacitat de les nostres percepcions. De vegades,
la nostra capacitat mental ha anat darrere el progrés de les nostres
percepcions, de tal manera que, com diu el doctor Moisès Broggi:
«Cal acceptar que la ciència ha arribat a dominar la vida de l’home i
que aquest no ha aconseguit conrear suficientment les qualitats que
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constitueixen la base de l’humanisme, del sentit moral i de la capa-
citat intuïtiva d’entendre’s a si mateix, i la seva pròpia naturalesa
interior: hem aconseguit molts coneixements, però no la saviesa. La
saviesa no pot sorgir d’un conglomerat inacabable d’informació,
sinó d’una capacitat intuïtiva que està oculta en cada persona i d’un
alt sentit de la compassió que ha d’englobar-ho tot.» O com diu més
endavant: «Però coincidint amb la marcada progressió del coneixe-
ment sistemàtic, s’observa una disminució proporcional de la dita
capacitat intuïtiva de percepció espiritual, que corre el risc de per-
dre’s» (Moisès Broggi, conferència «Sobre el progrés de la ciència, els
seus límits i el seu impacte en la societat» al Fòrum Vicens Vives,
octubre del 1997).

Cal trobar el sentit del progrés en les potencialitats a l’interior de l’ho-
me mateix i en la capacitat de transformar la societat en un indret de
trobada de les persones per tal de fer-la més lliure i justa. El progrés
ha de tenir un únic protagonista: l’home i la recerca del sentit de la
seva sociabilitat. I el progrés té un adversari principal: la passivitat del
ciutadà davant la construcció del seu espai de llibertat i de justícia.

Quan la política, la tecnologia i l’empresa es tanquen en elles matei-
xes i obliden l’exigència ètica, redueixen l’home a ser un simple con-
sumidor passiu. Més ben dit, l’encerclen en l’àmbit del consumidor-
productor. Però quan aquests tres estaments es relacionen sota
l’imperatiu de l’exigència ètica, poden esdevenir una força enorme
de transformació de la nostra societat, que sigui fruit de la integra-
ció d’aportacions humanes.

És aleshores quan els avenços tecnològics s’integren en el bagatge
d’alta cultura que ha sabut crear l’esperit humà. És més, la tècnica
esdevé l’element clarament diferencial de la cultura contemporània.
La tècnica, per si sola, no fa l’home ni millor ni pitjor, però esdevé un
instrument que possibilita l’exercici de les potencialitats humanes. És
més, és una cultura no com a pòsit de passat sinó com a incitació de
futur. Aquesta és, al meu entendre, la grandesa, l’oportunitat cultu-
ral al tombant del segle XX.

Per això cal trobar la complicitat mútua en aquest immens repte de
futur. I aquesta complicitat porta inexorablement a donar prioritat a
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l’educació com a tasca política fonamental, tant en l’àmbit de les
aptituds com de les actituds. L’educació entesa no tan sols com a
ensinistrament en el mercat laboral sinó com a estímul de compor-
taments vers el futur des de la creativitat, la ciutadania activa, la so-
lidaritat humana. Cal veure l’educació vers el futur com la superació
de la hiperespecialització que impedeix veure el que és global i el que
és essencial, com diu Edgar Morin (Els set coneixements necessaris per a
l’educació del futur, Centre UNESCO de Catalunya, 2000).

El futur de la nostra societat: una nova revolució?

En aquesta reflexió sobre política, tecnologia i empresa, voldria ara
parlar dels canvis que aquesta societat del coneixement ens posa com
a reptes.

1. Aquest canvi social que estem vivint té com a fonament el fet que
no es redueix —com la Revolució Industrial— a canviar el treball
humà per les màquines més eficients, sinó que és un canvi que mul-
tiplica la capacitat humana. És un canvi de nivell de la percepció hu-
mana, com va ser-ho la invenció del telescopi, que va fer variar el
concepte antropocèntric de l’home en relació amb l’univers. És un
canvi tecnològic que comporta un canvi cultural, que potencia la ca-
pacitat de decisió de l’home i integra la complexitat de fets que abans
se li escapaven. Contrasta, aquesta aportació tecnològica, amb el re-
duccionisme amb què el polític s’ha de dirigir a l’opinió pública. No-
més els missatges polítics senzills poden colpir l’opinió de la gent.
La tasca del polític consisteix en un reduccionisme demagògic o en
una síntesi pedagògica. La diferència entre una actitud i l’altra pot
semblar mínima, però entremig d’ambdues es poden escolar els con-
tinguts ètics del polític.

2. Aquest canvi tecnològic que suporta la societat del coneixement fa
una nova aportació al concepte de cultura o, més ben dit, de civilit-
zació. La cultura ja no és tan sols un pòsit de les aportacions de pas-
sat o de present, sinó que esdevé una projecció de les potencialitats
humanes de futur. Això s’ha esdevingut en moments de la història
que preconitzen un canvi profund de la societat.
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El risc és que aquesta proposta de futur es difumini per a encerclar
endogàmicament tot el seu potencial en una bombolla especulativa de
negocis immediats. I aquí l’empresa ha de ser lúcida en la seva fun-
ció social.

3. Tot humanisme o és universal o no és humanisme. Tot humanisme
es fonamenta en la consideració dels valors de l’home com a home.
Però la limitació de la comunicació humana havia reduït aquesta
consideració en el camp de la formulació intel·lectual o moral. Avui
estem en condicions que aquest axioma esdevingui operatiu, real.

Això significa l’assumpció de les interdependències que genera
aquesta nova societat. I haurem de definir les nostres identitats amb
força per tal que esdevinguin subjectes d’aquestes noves interde-
pendències. Ens caldrà coratge polític per a suprimir, canviar i refor-
mular les estructures polítiques filles d’un altre temps històric. Hem
de pensar en àmbits de govern mundial i en àmbits d’instituciona-
lització política basada en la identitat. I haurem de potenciar el sentit
identitari en funció d’una constatació més fonamental: l’humanisme
es defineix per la seva vocació universal i la identitat és només un es-
glaó d’aquest humanisme universal.

4. La democratització de l’accés a la informació té com a conseqüèn-
cia que les organitzacions esdevinguin menys jeràrquiques. En el
fons, demanem que les aportacions personals siguin més creatives i
menys «obligades». Aquesta democratització és una font d’allibera-
ment humà.

Però com pot una societat del coneixement, poc jerarquitzada, oberta
a la creativitat, encaixar en una política basada en la passivitat cívi-
ca? Aquí tenim un repte de futur els qui ens dediquem a la política
si volem que aquesta sigui l’indret on es «nuclearitzi» el debat sobre
el bé comú de la ciutadania i si no fem abdicació de la nostra funció
social.

5. L’accés a aquestes noves tecnologies exigeix que es doni prioritat
a l’educació. No estem en un canvi tecnològic de substitució de la
persona, sinó de potenciació d’aquesta.
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D’altra banda, si els polítics volem enfortir el sentit de ciutadania per
sobre del de consumidor, ens veiem en l’exigència de focalitzar la nos-
tra capacitat de transformar la societat per mitjà de l’educació. Això
comporta l’enfortiment del nexe de la comunitat educativa en el seu
àmbit nuclear: família-mestre / fill-alumne. Però també en els cercles
concèntrics més amplis: societat / sistema educatiu. I és en aquest
àmbit que professionals i empreses han d’assumir la seva responsa-
bilitat vers l’educació, a fi que aquesta no sigui pensada exclusiva-
ment en funció del mercat laboral.

6. Davant el risc de diluir la persona en la massificació, aquesta nova
societat ens permet individualitzar les relacions entre els serveis i les
necessitats. En aquest sentit, ha de canviar la relació entre Adminis-
tració i administrat, entre empresa i client. La persona s’ha de poder
sentir tractada com a tal en les seves relacions socials. No es tracta
només de poder multiplicar la quantitat, la productivitat, sinó, sobre-
tot, d’obrir noves vies de qualitat humana.

7. Amb aquesta nova aportació tecnològica, estem enfortint els valors
intangibles, com ara el coneixement humà. Per tant, és un repte per
a les potencialitats més nobles de la persona. Sempre que, però,
aquesta potencialitat no esdevingui simplement especulació de futur
no contrastada. I, davant d’aquest risc, les empreses han d’aportar la
seva dimensió institucional i no tan sols el seu «tacticisme» per a
obtenir rendibilitats a curt termini.

8. Catalunya, que va tenir un paper rellevant en la Revolució Indus-
trial, va haver de superar obstacles molt importants, com la manca
de primeres matèries i la seva llunyania política de les finances pú-
bliques de l’Estat. Però es va fonamentar en una actitud constructi-
va durant el millorament agrari del segle XVIII, en una obertura tec-
nològica vers els països més avançats de l’època, en un voluntarisme
emprenedor de molta gent, en una visió del progrés compartida per
tota la societat, en una integració de l’economia al procés de recupe-
ració cultural, cívica i social del conjunt del país, en la voluntat d’as-
similar la nova economia com a signe de millora de tota la societat ca-
talana. Probablement, hem de saber aprendre de la millor part de la
nostra història.
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9. Joan Majó resumeix els riscos dels desajustos d’aquesta nova so-
cietat del coneixement:

— Que aquesta nova societat no sigui motiu de noves marginacions.
I caldria veure quin és el paper del sector públic davant del procés
de liberalització.

— Davant el creixement de l’atur, haurem d’assajar noves experièn-
cies de repartiment del treball, de les noves activitats, que puguin ser
font d’integració social i de renda personal.

— Que el risc de noves marginacions per causa de les dificultats d’in-
tegrar-se en aquesta nova societat ens porti a revisar els continguts
del nostre sistema educatiu. I aquí ens hem de trobar junts polítics,
professionals i empreses.

Persona i noves tecnologies

Heidegger ens recorda que el perill més greu de la tècnica és que
«oculti a l’home la veritat sobre la naturalesa, sobre ell mateix i so-
bre Déu».

La tècnica es mou sempre pel criteri de l’eficàcia. Es planteja els pro-
blemes que pot resoldre, però no està oberta als problemes de sen-
tit de la humanitat. Per tant, al meu entendre, la tècnica sola no pot
esdevenir el paradigma del progrés de la societat. No pot convertir-
se en ideologia o en pensament únic. El seu àmbit és l’instrumental;
és el mitjà, no el fi. De fet, en la mesura que aprenem a saber fer més
coses, ens preguntem cada vegada amb més intensitat quines són
les coses que cal fer?, quin sentit han de tenir les coses que cal fer?
I aleshores tornem a redescobrir l’home, la humanitat, des de la pers-
pectiva enriquidora que ens ha possibilitat la ciència i la tecnologia.

I si volem fonamentar la societat del coneixement, haurem de pre-
guntar-nos: quin és l’àmbit humà del creixement, de la saviesa?

a) Hi ha un primer àmbit de condició humana del coneixement.
Emilio Lledó, a Imágenes y palabras (op. cit., p. 41 i 55), ho explica en
referir-se al coneixement per mitjà de la televisió: «Lo que vemos por
este aparato que nos permite ver lo que no estamos viendo, o lo que
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vemos sin que nuestro estar coincida con el estar de aquello cuya
representación nos aparece, no es ver un ser lejano […]. Ver, como
presente o próximo, lo que está lejano seria romper las limitaciones
del cuerpo […]. Toda otra forma de visión que no esté en el ámbito de
nuestras naturales capacidades no podemos percibirla. Sólo el len-
guaje, el espejo interior de nuestra memoria, permite una forma de
saber que no tiene, necesariamente, que estar presente en nuestros
ojos. Pero los modernos medios técnicos han transformado la estruc-
tura de la apariencia, la ontología del fenómeno, al permitirnos ver
sin estar.»

El gran risc, amb l’ús demagògic de les noves tecnologies, és no pre-
tendre ja «dominar la naturalesa» com a vell somni humà, sinó mo-
dificar la consciència humana a través dels fluxos informatius. El
gran risc és que el domini dels fluxos informatius esdevingui el fo-
nament d’una societat totalitària, el perill que els interessos econò-
mics davant el progrés tecnològic faci que els ideals d’una cultura en-
riquidora es redueixin només a la consideració d’oportunitats que
impliquin urgència especulativa. Si el creixement tecnològic esdevé
tan autònom que rebutja la seva referència ètica i social, llavors la so-
cietat oblida qualsevol referent per viure només de la immediatesa.

b) «Tot és allà, en el rostre», escriu E. Levinàs a Le souci de l’autre
(p. 51), citat per Clara Gomis a E. Levinàs, l’ètica com a sentit (p. 115).

Amb el simple coneixement no arribem a l’altre. Cal ser mogut per
la presència, pel rostre de l’altre, per trobar en aquesta «alteritat»
el sentit de la nostra humanitat. Com diu Clara Gomis: «La noció del
rostre en l’obra de Levinàs expressa, fonamentalment, l’impacte in-
defugible que la presència i, alhora, el misteri de l’altre causen en el
Jo [...]. L’altre no és una abstracció, un objecte del coneixement o un
tema de conversa; és un rostre, una presència: és i està aquí.» (p. 115).

Podem ampliar al màxim la nostra capacitat d’informació i de conèi-
xer moltes coses, però el desenvolupament humà segueix un camí
propi: el de descobrir el més proper, el rostre del qui tinc davant, per
saber-m’hi vincular.

Mounier —ara fa cinquanta anys de la seva mort— ho explica en el
seu llibre Le personalisme («Que sais-je?», Presses Universitaires de
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France, 1959, p. 39): cal «sortir de soi» per a tractar de comprendre i
compartir amb l’altre.

Dic això perquè una societat del coneixement que només es basés
en les oportunitats de les noves tecnologies significaria la mutila-
ció del sentit humà del coneixement. I per això hem d’afirmar tots
el caràcter instrumental d’aquestes aportacions tecnològiques i el
seu correcte ús limitatiu respecte al que és «saviesa humana».

Al meu entendre, només així ens trobem davant una època cultural
apassionant.

Unes conclusions personals

Al progrés tecnològic unidimensional, cal implementar-hi els valors
de solidaritat, d’humanisme d’abast universal, per tal de fer preva-
ler la saviesa com una actitud davant el coneixement, de tal manera
que l’economia i la tecnologia estiguin al servei de l’home i no al re-
vés. Cal que la política sàpiga formular d’una manera constructiva
aquestes exigències per tal que aquesta nova societat sigui una font
de la cultura de l’humanisme.

Cal que l’educació, en el si de la societat, es faci des de conviccions,
des d’actituds humanes, i preparar el futur en un medi nou de tec-
nologies que trasbalsin les organitzacions humanes.

Cal trobar punts de confluència entre progrés tecnològic i millora-
ment humà de la societat. Si cadascun segueix el seu propi procés,
sense relacionar-se amb l’altre, poden crear noves oportunitats de
negoci empresarial, però el ciutadà esdevindrà, cada vegada més, un
consumidor; això sí, perfectament informat.

Jornada sobre la Nova Economia Digital a Europa
(Palau del Parlament, 27 de novembre de 2000)
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1. Història

BREU RESUM HISTÒRIC

Els catalans som un poble, un país, una nació, de llarga trajectòria.
Tenim més de mil anys d’història. Els inicis de la nostra comunitat es
remunten a la darreria del segle X, quan el comte Guifré el Pelós, que
havia eixamplat el seu domini a banda i banda de la serralada piri-
nenca, va deslligar-se del vassallatge carolingi i va assentar les bases
d’un poble independent. Els seus successors van anar conquerint, de
mica en mica, les terres que els visigots primer i després els sarraïns
havien arrabassat als romans.

Amb el rei Jaume I el Conqueridor i els seus descendents, entre els
segles XIII-XV, va arribar a la màxima esplendor el que es coneix com
la Confederació Catalanoaragonesa, després de la unió amb l’Aragó
i de la conquesta de València, de Mallorca, de Còrsega, de Sardenya,
de Sicília i dels ducats d’Atenes i de Neopàtria.

La llengua i la cultura del poble català es van anar estenent arreu de
les costes mediterrànies i van constituir una àmplia comunitat, bate-
jada com a Països Catalans, amb una literatura medieval d’abast uni-
versal.

Des dels seus inicis, l’expansionisme del nostre poble va anar lligat
a la difusió del saber, de l’art i de la cultura. Esglésies i monestirs van
anar cobrint l’ampli espai conquerit i van esdevenir indrets de foment
cultural, en què l’art romànic i l’art gòtic es van convertir en els mà-
xims exponents de l’enlairament de l’esperit. Pocs indrets d’Europa
poden oferir una mostra tan completa d’aquest bagatge cultural.

La unió amb Castella, amb el maridatge de Ferran i Isabel, no com-
portà un sotmetiment de la nostra identitat de poble diferenciat.
També els Habsburg de la Casa d’Àustria van mantenir un respecte
pels nostres drets i per la nostra personalitat. Va ser al segle XVIII que
Felip V va imposar el centralisme de la Cort francesa, després de la
rendició de la ciutat de Barcelona, l’Onze de Setembre de 1714. Amb
la promulgació del decret de Nova Planta, el poble català va perdre
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tots els seus drets de poble autònom: llengua, cultura i lleis van ser
sotmeses a les de l’exèrcit vencedor. Catalunya va esdevenir una re-
gió més de l’Estat espanyol.

Malgrat tot, fins i tot vençut, el poble català no va claudicar. L’ende-
mà mateix de la derrota, va emprendre el camí de la reconstrucció
nacional. Primer va ser en el camp de l’agricultura i de la seva comer-
cialització. La gent del camp va treballar de valent la terra, i amb
esforç, dedicació i enginy va anar a la recerca de sistemes d’explota-
ció agrària que afavorissin un millor rendiment en la producció. La
revolució agrícola va ser el primer pas del redreçament nacional.

Després va venir la revolució industrial. Malgrat la pobresa del nos-
tre país en primeres matèries, malgrat la manca de recursos naturals,
l’esperit emprenedor de la nostra gent va fer que es construïssin fàbri-
ques tèxtils en un ampli ventall de les nostres comarques. Es van im-
portar els coneixements i l’experiència dels britànics, que es van sa-
ber explotar en aquest país, fins a fer la competència a la mateixa
Gran Bretanya. Catalunya ha volgut ser sempre capdavantera d’una
economia avançada en tecnologia.

La riquesa econòmica que aquestes indústries van comportar per al
nostre poble ens van donar confiança en les nostres possibilitats i van
desvetllar el nostre sentiment somort de poble amb arrels profundes
de valors històrics i culturals. El país no en va tenir prou amb el creixe-
ment econòmic i va emprendre el camí de la reconstrucció nacional
en tots els camps de la cultura. Aquesta època, coneguda com la Renai-
xença, va suposar un retrobament amb la llengua, la literatura, l’art,
l’arquitectura, amb totes les branques del saber, i també amb el senti-
ment catalanista i nacionalista. A la fi del segle XIX, Catalunya va iniciar
un procés de recuperació de les seves arrels, que va anar avançant fins
a l’aprovació de l’Estatut d’autonomia, durant el període republicà.

La Guerra Civil del 1936, però, va truncar aquest inici de reviscola-
ment. El triomf franquista va malmetre durant un llarg període les
aspiracions del nostre poble: prop de cinquanta anys durà l’intent de
genocidi de la llengua i la cultura, i de persecució de qualsevol pro-
pòsit de resurrecció d’un nou assentament de la nostra identitat. Els
nostres drets com a poble va ser anorreats de nou.
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Vós, com a representant d’una institució que defensa l’educació i la
cultura, podreu comprendre fins a quin punt va ser vexat el poble
català. La llarga nit de la dictadura franquista va suposar un llast
horrorós per als nostres drets col·lectius, «de poble», com diu el nos-
tre cantautor Raimon, «que no vol morir».

Amb la democràcia, s’han obert camins d’esperança per anar avan-
çant en l’autogovern al qual aspirem. La nostra Generalitat recupe-
rada i el nou Estatut d’autonomia són un esglaó més per a un reco-
neixement més seriós dels nostre desig d’accedir al concert de pobles
d’una Europa unida.

Un avenç que hem volgut fer —i continuarem fent— seguint les vies
democràtiques. De sempre, el poble català s’ha guiat pels valors de
la concòrdia, del diàleg i de la convivència. Terra de pas, la nostra,
que ha acollit en el seu si pobles vinguts d’arreu de la península Ibè-
rica i de més enllà. Pobles de llengua, cultura i costums diferents dels
nostres. Nosaltres, però, hem estat oberts a l’acolliment i hem respec-
tat les identitats dels nouvinguts. Hem acceptat el pluralisme lingüís-
tic, si bé hem sol·licitat, en contrapartida, un esforç d’integració i de
compromís en defensa dels nostres drets de nació sense estat. Una
integració que comporta treballar conjuntament per un futur cada
vegada més prometedor per a aquest poble acollidor.

Sabem que la cultura és a la base de la nostra realitat de poble dife-
renciat. Per això, enfoquem el nostre esforç col·lectiu en la defensa de
l’educació i la cultura sabent que són aquests els valors que ens fan
créixer com a persones i ens fan capaços de construir un poble amb
prosperitat material, amb benestar, amb convivència i amb pau.

Ja en èpoques antigues de la nostra història, personatges del nostre
àmbit lingüístic van merèixer renom universal, com Joanot Martorell,
Ausiàs March, Bernat Metge, Ramon Llull o Josep Lluís Vives. Avui,
homes vinculats al nostre món cultural han traspassat les fronteres
del nostre petit país: Antoni Gaudí, Salvador Dalí, Joan Miró i Pau
Casals, entre molts altres, han adquirit fama mundial. Sense oblidar
Pablo Picasso, que es formà professionalment en aquesta terra cata-
lana. Catalunya ha estat, doncs, des de sempre un país obert a Europa
i al món.
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Publiquem cada any més de 7.000 títols en llengua catalana i la nos-
tra llengua és present —no tant com voldríem— en tots els àmbits de
la cultura i dels mitjans de comunicació. Treballem perquè l’escola
sigui un lloc d’enfortiment del català, de consolidació del castellà
—llengua materna de molts dels nouvinguts, avui catalans també—
i d’aprenentatge d’altres llengües, tan necessàries en aquest nostre
món tan globalitzat. I tot això ho fem en pau, amb un alt sentit de
convivència, amb una visió no excloent de Catalunya davant els rep-
tes del món actual. I integrem a la nostra visió cultural tota aporta-
ció que fem en el món científic i tecnològic.

Fragments del discurs amb motiu de la visita al Parlament de Catalunya del
director general de la UNESCO, Sr. Koichiro Matsuura (19 de juny de 2001)

UN PAÍS FET DE TREBALL I ESFORÇ

Catalunya és un país que s’ha anat fent sempre amb el treball i l’es-
forç de tota la gent. En el segle X, quan comencem com a institució po-
lítica; en el segle XI; en el segle XII havíem arribat a bastir un gran país.
Fixeu-vos bé, els monestirs de Sant Pere de Roda, de Ripoll, de Sant
Benet de Bages —per dir-ne de romànics—; aquells grans monestirs
gòtics de les comarques tarragonines, la ruta del Císter —els de Poblet,
Santes Creus, Vallbona de les Monges—; aquestes grans catedrals
gòtiques que tenim a tot Catalunya; els monuments del gòtic civil
català, recorden que vam ser un gran país políticament parlant.

En els segles XIII i XIV vàrem bastir una gran cultura; mireu, si no,
Ramon Llull, Ausiàs March, Joanot Martorell i tanta i tanta gent. Els
qui volen estudiar la cultura universal d’aquell segle s’han de refe-
rir, per força, a la nostra cultura, a la nostra llengua, la catalana.

Però el nostre país va arribar a un moment que no va tenir prou for-
ça demogràfica. Érem pocs per a allò que s’anava bastint a l’Europa
d’aquell temps. Ja vam tenir un primer avís quan el poder de Fran-
ça i el poder del papa de Roma ens varen voler parar els peus en
aquell gran projecte polític català de crear al voltant dels Pirineus, a
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una banda i l’altra, un gran país europeu. I a la batalla de Muret vam
haver de recular.

Però Catalunya es va anar enfortint mirant avall i vàrem crear aques-
ta gran realitat, que és aquesta germanor de cultura entre València,
Catalunya, les Illes i la Catalunya Nord. Vàrem fer un gran país que
era present políticament a tot el Mediterrani. Podíem anar a Sicília,
podíem anar a Sardenya, podíem anar a ciutats del nord d’Àfrica, i
allà es veia la petjada de la realitat política catalana.

Però, com us deia, la demografia catalana no ens va permetre ser
aquesta gran força. I van venir temps de decadència i el temps de
decadència el van voler aprofitar els nostres adversaris per esbor-
rar-nos del mapa. I això que commemorem avui aquí és aquest in-
tent, però el poble català i els ciutadans de Cambrils varen resistir
i van continuar fidels a les nostres institucions. I molts pobles d’Eu-
ropa que havien tingut una projecció semblant a la nostra no van
tenir aquella força que va significar per a Catalunya la defensa dels
seus drets nacionals en la Guerra dels Segadors. I pobles com la
Borgonya o la Bretanya van anar desapareixent com a força políti-
ca significativa del país. I nosaltres vàrem aguantar, els nostres an-
tecessors varen aguantar, però varen aguantar amb un gran sacri-
fici per mantenir la dignitat de la pàtria, i varen donar la seva vida.

I nosaltres avui, l’any 2000, existim com a poble entre altres raons
perquè hi va haver gent així, gent que dignifica la història del nostre
poble.

Però varen passar nits molt negres, la del 1640 aquí; la del 1714, quan,
aleshores sí, aconsegueixen esborrar-nos del mapa polític d’Europa.
I de ser un país independent passem a ser només una província d’Es-
panya. I el 1714, quan tot semblava també perdut, els catalans varen
tornar la dignitat del seu país. Per això avui continuem, perquè l’ende-
mà de la derrota vàrem posar-nos a treballar i vàrem fer un país fet a tra-
vés de l’esforç dels pagesos, en aquell moment, en tot el segle XVIII, in-
tentant fer una agricultura que tingués força, que tingués potència.

Més enllà d’aquestes muralles, a fora muralla, els pagesos de Cam-
brils treballaven per fer un país on l’agricultura no fos només allò, la
subsistència familiar i prou, sinó que fos una agricultura productiva.
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I això va passar a tot Catalunya. I en aquell moment ja el país es co-
mença a especialitzar, i en uns llocs planten oliveres i garrofers; en
altres, vinyes; en uns tercers, patates i tarongers, i el país comença a
retrobar-se precisament mitjançant el seu treball.

I va venir un moment important, quan Europa fa aquella gran arren-
cada tècnica i ve la industrialització, i ve aquell moment de canvis
de maneres de produir, de maneres de viure. I Catalunya, que no
tenia institucions polítiques que la protegissin, aconsegueix que els
seus homes la converteixin, en el XVIII i en el XIX sobretot, en un país
modern, un país avançat, un país industrialitzat. Una industrialitza-
ció, però, que no era conseqüència d’haver trobat minerals de ferro
que ho permetessin —ja que Catalunya és un país pobre en aquest
sentit—, sinó una industrialització que va venir fruit de l’empenta i
de l’esforç de la gent. Amb tots els seus problemes, amb tota la seva
conflictivitat social, perquè el país ja no era només una societat
agrària, sinó una societat feta d’indústries i, per tant, de problemes
socials.

Però resulta que Catalunya, quan no tenia les institucions polítiques
que l’havien de mantenir cohesionada com a poble, a través del tre-
ball dels seus pagesos, a través de l’empenta de la gent que creava
indústries, a través de la menestralia, s’anava sentint cada vegada
més útil a la societat, i no volia ser només un país pròsper en agri-
cultura i en economia, sinó també un país culte. I mentre es cons-
truïen fàbriques, i mentre els pagesos podaven les oliveres o planta-
ven vinyes, hi havia en les seves ciutats i pobles poetes, pintors,
arquitectes; hi havia gent que intentava expressar aquest sentit de ca-
talanitat a través de la cultura.

I vet aquí que no teníem institucions polítiques, però teníem treball,
teníem empenta, teníem sentit de justícia i de solidaritat, i teníem
cultura. I allò que no ens va donar la política, allò que ens va negar
la història, els catalans ho hem mantingut fermament sempre.

És a través del nostre treball, a través de la nostra responsabilitat
social, a través de la fidelitat a la nostra cultura, que el país s’ha man-
tingut ferm. Per això quan commemorem una derrota, la del 1640
avui, la del 1714, la del 1939 —una altra data negra per al nostre



151Catalunya

país—, també recordem que, després de cada desfeta, va començar
a sortir gent pertot arreu per defensar allò que els exèrcits ens nega-
ven a nosaltres, que és el nostre sentit nacional, la nostra llengua
perseguida, la nostra cultura, que volien abolir de totes totes. Malgrat
el 1640, el 1714 i el 1939, els catalans continuem.

I això ho hem de recordar sempre a tots aquells que ens voldrien ja
com si no existíssim o que voldrien que Catalunya fos només una re-
alitat de portes endins, a casa, sense la dignitat col·lectiva d’un poble.
Hem de dir-los que hem fet un assaig secular per tal de poder aguan-
tar ferms. Hem passat temps i temps sense les possibilitats polítiques
que havíem tingut durant tota l’edat mitjana i hem aguantat per la
nostra fidelitat.

I això que celebreu avui aquí i que feu cada any és allò que dignifica
un país: que sempre tinguem clar que hem continuat fidels a la nos-
tra cultura perquè les generacions que ens han precedit sempre ho
han sigut. Quan no teníem mestres de català a l’escola —i us parlo del
meu temps, quan hi anava—, teníem el pare i la mare que ens dona-
ven aquest sentit de la història, ensenyant-nos la nostra llengua, la
llengua de Llull, d’Ausiàs March, de Muntaner, de Verdaguer, de
tanta i tanta gent fidel a la realitat del nostre poble.

I és per això, perquè sabem tant i tant que la llengua materna és el
pòsit de la nostra cultura, que respectem tant i tant la llengua mater-
na dels altres. Per això volem que Catalunya sigui un lloc obert, un
lloc permissiu, un lloc on tothom que tingui ganes de treballar-hi
pugui fer-ho i pugui trobar-s’hi com a casa, tot respectant aquelles
conviccions i aquells sentiments que ens han fet tal com som.

Per això, commemorar cada any aquí el sacrifici fins a la immolació
dels vostres convilatans, que van ser exemple de fidelitat al nostre
país, de dignitat pública del nostre país, ens fa sentir a tots plegats
uns catalans fidels, uns catalans que sabem que aquest bé que hem
rebut, aquesta Catalunya de la cultura, aquesta Catalunya del treball
i de l’economia, el puguem passar amb la mateixa força amb què
l’hem rebut als nostres fills. Que els nostres fills trobin, a través de la
cultura i a través del treball, aquest sentit de crear una comunitat
humana feta de valors; que els nostres fills, a través de la catalanitat,
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trobin sentit en el fet de treballar pels altres; que els nostres fills, a
través de la catalanitat, sàpiguen que les persones no som unes illes
tancades sobre nosaltres mateixos, sinó que el bo i millor de tots no-
saltres és la possibilitat que tenim d’obrir-nos cap als altres.

Aquesta és la societat que volem: una societat oberta a tothom que hi
ve a viure i a treballar; una societat respectuosa dels valors d’iden-
titat dels seus ciutadans, però una societat que vol ser un exemple de
cultura, de fidelitat i de responsabilitat social.

Fragments del discurs en commemoració del setge de Cambrils
(10 de desembre de 2000)

FRANQUISME I RESISTÈNCIA

L’any 1984 organitzàrem un homenatge popular al qui fou president
del Parlament, el M. H. Sr. Miquel Coll i Alentorn, amb motiu del seu
vuitantè aniversari. Editàrem una miscel·lània en honor seu en la qual
la senyora Carme Illa esbossà una biografia de l’homenatjat. Sempre
he recordat el passatge que transcric literalment:

«El dilluns de Pasqua de 1941 algunes empreses van fer festa, seguint
la tradició del país de tancar els despatxos mentre les botigues teni-
en obert. Can Manyé va tancar i Miquel Coll va aprofitar l’avinentesa
per anar a tafanejar llibres al que havia estat Foment de Pietat Cata-
lana, i que aleshores havia rebut el nom de Balmesiana. Allí hi havia
també en Ramon Aramon, amb qui havien estat condeixebles a les
classes de Jordi Rubió i de Pompeu Fabra als Estudis Universitaris
Catalans; es van saludar i van encetar una conversa que tenia la fina-
litat de prendre’s mútuament el pols; aviat es van adonar que coin-
cidien a veure la necessitat de fer alguna cosa per l’alta cultura “tan
difícil de reprendre si se’n trencava la tradició”.» La Carmina Illa
transcriu literalment aquesta última frase del senyor Coll. Immedia-
tament, Aramon i Coll es posaren a reorganitzar les càtedres dels Es-
tudis Universitaris Catalans i les activitats de l’Institut d’Estudis
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Catalans. La primera seu de l’Institut i dels Estudis Universitaris de
la postguerra foren el menjador de casa del doctor Jordi Rubió i el
despatx de Maurici Serrahima. No es va trencar la tradició de l’alta
cultura. Però, va aconseguir Franco trencar la tradició de la nostra
institucionalització política?

Jo mateix, nat als començaments dels anys quaranta, vinc d’una sen-
zilla família del medi rural, com tants i tants a la Catalunya d’aquell
temps, atrapada en la insoluble contradicció de conviccions religio-
ses i catalanitat, entre la necessitat de l’ordre social —creien ells— i
la dignitat personal i col·lectiva. Optaren pel silenci. Políticament sóc
fill d’un gran silenci; el dels anys quaranta i cinquanta. De jove vaig
tenir la necessitat d’omplir aquest buit. He escoltat, apassionat, per-
què sabia que era la meva pròpia història, els relats de la gent que
havia viscut la Generalitat republicana, la guerra, l’exili i també la
primera resistència a l’interior del país, ben recopilada en els dos
volums de Joan Samsó publicats per l’Abadia de Montserrat: La
cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa (1939-1951).

No es va trencar el fil de l’alta cultura. Però em sembla que el gran
silenci polític i social del nostre país, el que vivien la majoria de la
gent, fou el reflex que les institucions polítiques catalanes es difumi-
naven en la consciència de la majoria de catalans; esdevingueren tan
testimonials, tan febles, que fins i tot deixaren els seus arxius, recent-
ment recuperats.

Diluït el sentit institucional de la política catalana, els qui lluitaven
en la clandestinitat o a l’exili esdevingueren un «moviment» volun-
tarista de resistència cultural, de preservació dels símbols. La feble-
sa de les nostres institucions, fruit del gran silenci que imposà el fran-
quisme, va fer oblidar aquests punts de referència polítics del nostre
poble. Aquest gran silenci —al qual després em referiré— va fer que
la Constitució del 78 aparegués com l’únic fonament i justificació del
present. Institucionalment avui som allò que permet la Constitució.
Ni més ni menys.

Dit ras i curt, a l’oblit que comportà el franquisme, aquests quaranta
anys, li correspon l’oblit de l’any 1978 en referència als drets histò-
rics de Catalunya.
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Cap historiador em perdonaria si gosés comparar el 1714 i el 1939.
Són circumstàncies ben diferents. Però després del 1714 i durant uns
quants anys va haver-hi catalans que continuaren reivindicant les
institucions públiques catalanes. L’últim llibre de l’Ernest Lluch és
il·lustratiu d’aquest fet. El 1939 la desfeta fou definitiva des del punt
de vista institucional. Franco aconsegueix la ruptura total entre les
nostres institucions polítiques i la immensa majoria del nostre poble.

Vista la resistència cultural i la defensa dels símbols, algú podria dir
que els catalans sabem sobreviure sense institucions polítiques prò-
pies. I això, que pot semblar una virtut de supervivència, és sobretot
una limitació del nostre catalanisme, que sovint es queda a mig camí
del seu projecte de consolidació política.

L’any 1939 Franco aconsegueix la ruptura. Però la Transició política
del 1976 i el 1977 no fou una ruptura. En aquest gap, Catalunya hi ha
perdut molt. És ben cert que els decrets del president Suárez resta-
blint la Generalitat provisional podrien simbolitzar un lligam amb la
Generalitat republicana. Però, de fet, en el millor dels casos, això era
solament un reconeixement simbòlic. Perquè no hi hagué solució de
continuïtat. De la mateixa manera que en el Pacte de Sant Sebastià els
polítics espanyols de la II República aconsegueixen ajornar les reivin-
dicacions catalanes per després del canvi de règim, volent indicar
que el fet català no és un fet constituent, també el restabliment de la
Generalitat provisional fou un guanyar temps per tal que la Genera-
litat definitiva fos filla i conseqüència de la Constitució del 1978.
Amb la Constitució del 1978 tot esdevé nou. S’arbora una Espanya de
nova planta amb plena legitimitat democràtica; tot esdevé fill d’aquest
fet nou. El gran oblit ja no era només en referència als quaranta anys
de dictadura sinó també al fil conductor de la nostra feble història
institucional, amb prou feina mantinguda simbòlicament a l’exili.

Potser no hi havia més solució. No ho sé, encara que no hi deixo de
pensar. Els sabres, la inseguretat davant la resposta del nostre po-
ble..., no ho sé. De fet, la transició possibilista ens retornà el nostre au-
togovern. Qui pot negar que això fou un gran pas, fonamental, his-
tòric, per al nostre poble. Però amb la condició de ser una de les
disset comunitats autònomes, un mezzogoverno ben diferent del po-
der dur del règim anterior que ens va reprimir
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Al nivell de la nostra recuperació institucional, li corresponia un ni-
vell de capacitat de recuperació del nostre demos, de cohesió de la
nostra societat pel que fa a la política.

Fou en el període de repressió del general Franco que rebérem molts
treballadors d’arreu de l’Estat que, amb tot el dret, venien a Catalu-
nya a guanyar-se dignament el pa. En aquest aspecte, tots els cata-
lans, d’arrel i nouvinguts, hem fet una gran tasca. Hem superat el
risc de dues comunitats, de fractura social, de guetos urbanístics.
Però tot això ho hem pogut fer en democràcia; amb els ajuntaments
democràtics i amb la Generalitat. La integració d’immigrants, asso-
lida sota el règim franquista, fou feta d’osmosi natural mútua, de
complicitats positives. Però hi hagué un nou gran silenci els anys
seixanta i setanta que cal afegir al dels anys quaranta i cinquanta: tots
els immigrants venien a un país, Catalunya, que estava culturalment
emmordassat. Ells desconeixien a quin país havien vingut a viure.
I això fou obra de Franco.

Retornant a l’expressió del senyor Coll —«cal que no es perdi la tra-
dició»—, hem de preguntar-nos si aquests grans silencis han aconse-
guit trencar-la en el camp de la política.

Es necessita una mínima perspectiva vital de la història del propi
poble per ser conscients del paper i del significat del treball polític de
cadascú en l’anella generacional. Sense tradició no hi ha memòria
col·lectiva, consciència d’ésser poble; sense tradició, la política és sim-
ple gestió del present. La pregunta que em faig és: els silencis que
Franco va imposar, l’oblit fruit de la transició política espanyola, la
Constitució fundans ex novo de l’Estat, han reduït la perspectiva històrica
de les noves generacions de polítics que ara emergeixen a Catalunya?

¿Els polítics protagonistes de la clandestinitat, de la transició i de la
posada en marxa de les institucions estatutàries i constitucionals van
fer tot el que van poder en aquelles circumstàncies i ara, amb insti-
tucions ben assentades, van deixant pas a noves generacions de po-
lítics? ¿En l’emergència d’aquests nous protagonistes, hi veiem una
exigència renovada d’enllaçar els dèficits del nostre passat amb el
nostre futur polític? ¿Se’ls nota aquesta preocupació, per exemple, en
les seves exposicions de prioritats?
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És ben cert que no es pot comparar la situació social del 1978 amb el
2001. Els problemes de Catalunya, en molts dels seus aspectes, són
ben diferents. En dimensió i qualitat: globalització, benestar i consu-
misme, avenços tecnològics, mitjans de comunicació, accés a l’educa-
ció superior, escepticisme respecte a les ideologies, nova immigració,
mur de Berlín, etc. Som una societat ben diferent de la de fa vint-i-
cinc anys, però no podem oblidar que som el mateix poble: el de l’any 1939,
el de l’any 1978, el de l’any 2001. Som el mateix subjecte col·lectiu de
la història. Lògicament, d’una història plural quant a ideologies, clas-
ses socials; de dialèctica i de confrontació. Però, a través d’aquestes
contradiccions pròpies d’un país plural, escrivim tots la història dels
catalans. Si perdem aquesta perspectiva, perdem una gran part del
que significa l’enriquiment personal de la nostra sociabilitat, de la
nostra catalanitat.

Tots sabem que un poble tira endavant si sap fer un relleu genera-
cional ben fet. Crec que, després de vint-i-cinc anys de la mort del
general Franco, les conseqüències del franquisme encara ens condi-
cionen d’una manera més o menys subtil. També als polítics de la
meva generació, els qui avui som a l’últim tram de la cinquantena o
tot just comencem la seixantena. Parlar de generacions polítiques pot
comportat el risc de generalitzar excessivament. Disculpin-me si ho
faig.

Els polítics de la meva edat érem a la segona fila de les responsabi-
litats durant la transició. Assumírem el protagonisme públic ocupant
càrrecs en els primers ajuntaments democràtics o estrenant el govern
català estatutari o en els diversos parlaments que es constituïren. La
nostra fou, sobretot, una aportació a la gestió política i administrativa
dels llocs que generava la democràcia de nova planta. Estàvem ge-
neralment integrats a responsabilitats de partits des de l’inici de la
nostra activitat pública. Gestionàvem políticament una situació nova,
que ens venia donada. Crec que això ha configurat com a generació
el nostre perfil polític.

Els qui hem viscut a cavall entre la transició política i la dita norma-
litat avui hem de saber assumir el nostre paper específic en aquest
moment de canvi generacional. Hem de saber reflexionar auto-
críticament sobre l’abast de la nostra experiència vital en política,
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més enllà de la gestió convencional de la mateixa política. Hem de ser
capaços de recordar a les generacions més joves que la política a
Catalunya és alguna cosa més que la gestió del present, que saber
harmonitzar interessos divergents. La nostra vivència de la transició,
del desig de la democràcia i de llibertats nacionals i de la posada en
marxa de les institucions democràtiques ens ha de fer dir als més
joves que democràcia no és només la legitimació per part de la majo-
ria per prendre decisions. La democràcia és sobretot una actitud cí-
vica que arrenca de més lluny de la Constitució del 1978. És la demo-
cràcia dels drets individuals, però també la de les llibertats col·lectives. I a
Catalunya reclamàvem les dues amb el crit de «llibertat, amnistia i
estatut d’autonomia». No podem deixar que interpretin el sentit de
la democràcia només aquells que pretenen l’oblit de la nostra memò-
ria col·lectiva de demòcrates i de catalans. Ells es vanten de dir: «Això
del franquisme ja no interessa a ningú.»

Els polítics catalans fets a la resistència democràtica, tot el catalanis-
me polític vell i nou sense distinció, que vol viure el batec de la Na-
ció, hem de poder dir que, si la Transició no es va poder desempalle-
gar del tot del franquisme i de les seves conseqüències, encara hi ha
una assignatura pendent en el que es refereix a Catalunya. En el marc
constituent, hi cal un reconeixement de Catalunya. Hem de saber dir
que política a Catalunya no és només debat i decisions sobre el pre-
sent. Ni només propostes de futur. És tot això, és clar. Però és tam-
bé enllaçar tot això en la perspectiva de la nostra tradició de recupe-
ració institucional i política del nostre poble. Aquest és el missatge
que hem de saber donar els qui autocríticament siguem capaços
d’aportar als més joves els èxits i les limitacions de la nostra experi-
ència de polítics pel que fa als drets nacionals del nostre poble.

Fragments del discurs amb motiu de la jornada sobre
«El franquisme i les llibertats nacionals», organitzada per
l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya

(Palau de la Generalitat, 19 de febrer de 2001)
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2. Institucions

Diputació del General o Generalitat

LES INSTITUCIONS SÓN LA FORÇA D’UN POBLE

La fortalesa de les institucions polítiques és la mesura de la força
política d’un poble. Totes les institucions polítiques tenen una fun-
ció ordenadora de la societat. La Diputació del General, antecedent
directe de la Generalitat moderna, s’encarregava, a l’inici, de la recap-
tació d’impostos. Però, com a corporació pública, amplià la respon-
sabilitat als àmbits polític, social i civil.

Ara bé, una institució pública és més que el que representa la seva
funció estricta. Esdevé punt de referència de tots els ciutadans i, per
tant, un símbol del seu nexe humà. Encara més, la seva permanència
en el temps, la seva durada històrica, simbolitza la Nació mateixa.
Perquè el sentit històric de la Nació és l’afany de projectar en el fu-
tur la nostra tasca de civilitat i la nostra capacitat de rebre l’herència
cultural, social, econòmica i cívica dels avantpassats.

La convicció i el sentiment de país es fonamenten en la continuïtat
històrica de les nostres institucions polítiques i en la capacitat que té
el país mateix de reformar-les, de canviar-les. Els talls històrics, les
revolucions i els canvis institucionals formen part d’aquesta continuï-
tat, que és l’experiència de viure en una comunitat que traspassa els
límits temporals de l’existència humana.

Tanmateix, la història de Catalunya és especialment dura pel que fa
a la continuïtat institucional: la ingerència forana que es concretà en
la separació de la Catalunya Nord el 1659 o la derrota que sofrírem
el 1714 són dos exemples ben significatius de les dificultats a què
haguérem d’enfrontar-nos per a la nostra supervivència com a poble.
Cal recordar les paraules de Ferran Soldevila, citades per Maurici
Serrahima en l’obra Realitat de Catalunya (Barcelona, 2002): «Potser sí
que som un poble destinat a viure a batzegades; potser sí que aquell
ideal esquemàtic —fer del nostre poble un poble normal— que un
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dia assenyalava com a simple ideal a proposar-nos no serà per a
nosaltres sinó un ideal apetible i mai no aconseguit. Però encara
aquesta mena de vida inestable i contradictòria, convulsionada o
abatuda, a la qual no han mancat ni mancarien diades glorioses, rols
capdavanters, infantaments fecunds, fóra mil vegades preferible a la
mort.»

És per això, per fonamentar la línia de la nostra continuïtat històri-
ca, que cal tenir presents els qui han tingut l’honor i la responsabili-
tat de ser presidents de la Generalitat. Perquè, al voltant d’aquesta
institució, s’hi apleguen els símbols de la nostra identitat política: la
nostra personalitat col·lectiva, la del pacte entre poble i monarquia,
la d’integració i coordinació d’estaments, la d’una experiència parla-
mentària ben arrelada, la de la continuïtat nacional enmig de la dis-
cussió dinàstica del compromís de Casp, la de l’afany regeneracio-
nista amb la introducció del mètode d’elecció per insaculació, etc.

El catalanisme modern no va posar un èmfasi especial en la reivin-
dicació de les Constitucions catalanes. Mirava més les perspectives
de futur econòmiques i culturals que la reivindicació del passat, si
exceptuem el dret civil català. La «República Catalana com a Estat
integrant de la Federació Ibèrica», proclamada pel president Macià
el 14 d’abril de 1931, fou transmutada al cap de tres dies per la «Ge-
neralitat de Catalunya», amb el reconeixement del Govern republi-
cà espanyol. Així anaren les coses: 217 anys després, la Generalitat
revivia. I després de la Guerra Civil, mantinguda la dignitat nacio-
nal a l’exili, fou restablerta a l’octubre de 1977 sota la presidència de
Josep Tarradellas i continuada des del març de 1980 per Jordi Pujol.

El present llibre reflecteix molt bé la llarga trajectòria històrica dels
presidents de la Generalitat. Ho fa acuradament, des del punt de
vista històric, atès que, a la vegada, remarca que la permanència his-
tòrica de la institució de la Generalitat ens encara a les nostres arrels
profundes i fa una crida a la nostra consciència nacional a apuntalar
el futur de la nostra identitat, que no tenim garantida si no és amb
l’esforç dels mateixos catalans.

Del pròleg al llibre de Josep M. Solé i Sabaté
Història de la Generalitat de Catalunya i els seus presidents
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VINT-I-CINC ANYS DEL RESTABLIMENT
DE LA GENERALITAT

Els vint-i-cinc anys del restabliment de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Reial decret 41/1977, del 29 de setembre, ens conviden
a avaluar aquest fet cabdal de la transició política des de la perspec-
tiva dels nostres dies.

Crec que cal destacar d’aquest decret dues característiques prou
importants. En primer lloc, cal tenir present que es parla d’un resta-
bliment, és a dir, d’un reconeixement, per l’Estat espanyol, de la ins-
titució política secular de Catalunya, després dels llargs anys de re-
pressió franquista. No es tracta, doncs, d’instaurar un nou disseny
institucional, sinó que ens sigui retornat allò que ens havia estat ar-
rabassat l’any 1939 i que la nostra gent a l’exili, tot i la precarietat en
què hagué de viure, mantingué amb gran dignitat, sota la presidèn-
cia primer de Josep Irla i Bosch i després de Josep Tarradellas i Joan.

En segon lloc, cal també remarcar el fet que es tracta del reconeixe-
ment, per l’Estat, de la singularitat política de Catalunya amb rela-
ció a Espanya. Es reconeix aquesta singularitat, dins el decret, per la
voluntat democràtica del poble català, expressada per la gran majo-
ria de forces polítiques que havien concorregut a les eleccions del 15
de juny d’aquell any. Tot i que el decret explicita que no prejutja ni
condiciona la futura Constitució i que no vol significar un privilegi
econòmic i social, afirma que el caràcter polític de les seves disposi-
cions només es pot emprar en situacions similars d’altres regions
d’Espanya. De fet, només el decret destinat a la Generalitat de Cata-
lunya parla de «restabliment». Els altres dos decrets, referents a les
altres nacionalitats històriques, parlen de «l’aspiració que tenen a
posseir institucions pròpies».

El decret que avui commemorem va ser subsumit per la Constitució.
Però cal preguntar-nos: ha recollit la Constitució espanyola el sentit
del restabliment institucional com un fet previ a la mateixa Consti-
tució i ha comprès, per tant, la singularitat de Catalunya respecte al
conjunt de l’Estat?

Crec que cal espigolar d’una manera molt detallista i dispersa en els
diversos apartats constitucionals si volem descobrir-hi les petjades
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d’aquell reconeixement polític de fa, avui, vint-i-cinc anys. La dife-
rència entre «nacionalitats i regions» de l’article 2, per l’ús que se n’ha
fet, ha esdevingut irrellevant quan, de fet, era destinada a evitar allò
que avui anomenem el café para todos.

Només en el preàmbul de la Constitució —que no té conseqüències
jurídiques— s’expressa el reconeixement dels diversos pobles, amb
les seves respectives cultures, tradicions, llengües i institucions.

La disposició addicional primera, que expressa «l’empara i el res-
pecte als drets històrics dels territoris forals» i que la Sentència 76/88
—fonament jurídic segon— del Tribunal Constitucional fa extensi-
va a tots aquells pobles que mantingueren institucions, com el nos-
tre dret civil, que van sobreviure als decrets de Nova Planta, podria
ser un camí per a aquest reconeixement i aquesta singularitat. Però,
perquè això fos així, caldria una voluntat política avui inexistent.

No és el moment —ni sóc jo l’indicat— per endinsar-nos en el com-
plex món de les consideracions juridicoconstitucionals. Però cal dir
que la Constitució no preveia la generalització ni la proliferació del
sistema de comunitats autònomes. Avui, hem de constatar que ins-
titucionalment Catalunya és, amb relació a Espanya, una comunitat
autònoma entre disset. I això no és un fet polític irrellevant, sinó que
pesa com una llosa en la singularitat política catalana.

D’altra banda —i en un sentit ben positiu—, cal dir que trobem en
la Constitució el reconeixement d’aquells fets diferencials que defi-
neixen una part important del nostre ésser col·lectiu: llengua pròpia
(art. 3), cultura específica (preàmbul), dret civil (art. 149.1.8a) i es-
tructuració territorial (art. 152.3).

Aquestes ambigüitats i mancances no treuen valor al que ha signifi-
cat la Constitució com a fonament de les llibertats individuals, com
a consolidació de la democràcia i com a descentralització política.
I cal recordar que mai, del 1714 ençà, no havíem tingut, durant tant
de temps, el reconeixement institucional que ens dóna la Constitució
actual. Probablement, era la millor Constitució possible en aquell
moment; no ho sé. Però, avui, no celebrem el dia de la Constitució,
sinó el record dels anhels del nostre poble, ara fa vint-i-cinc anys, en
l’època de la transició política.
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Políticament, els catalans ens hem esforçat a interpretar el bloc cons-
titucional com un pacte, un pacte d’Estat. De fet, l’Estatut, assolit per
la via de l’article 151.2.2n, s’havia de formular de «comú acord» en-
tre la Comissió Constitucional del Congrés de Diputats i l’Assemblea
de Parlamentaris catalans. Però el nom de Catalunya no apareix al
llarg de la Constitució com un element preconstitucional reconegut.
Un pacte, en canvi, exigeix el reconeixement mutu de les parts.

Un pacte comporta allò que els alemanys anomenen Bundestreue, és
a dir, fidelitat mútua en el desplegament del que s’ha acordat i, so-
bretot, fidelitat i lleialtat, al llarg del temps, a l’esperit constituent del
pacte. Mai un pacte no pot interpretar-se per mecanismes decidits
per una sola de les parts. I encara menys es pot pretendre una fossi-
lització dels acords, marginant-los sistemàticament d’aquells fets
nous que no es podien preveure en el moment constituent i estatu-
tari. Aquesta fossilització és la manera subtil de no reconèixer la nos-
tra realitat política i de conduir-nos només a l’àmbit administratiu i
competencial. Tot pacte, fins i tot el constituent, ha de tenir un sen-
tit dinàmic, evolutiu, d’afrontar el futur conjuntament i amb el ma-
teix esperit. I nosaltres reclamem aquesta actitud política.

Prat de la Riba definia el nostre sentit profund del dret com l’expres-
sió més clara del nostre tarannà. Deia que la font del dret a Catalu-
nya és el pacte. El nostre és un dret paccionat. Allarguem la mà, no per
pidolar, sinó per encaixar un acord entre iguals. Quan se’ns vol
caricaturitzar com a pidolaires, perquè reclamem més poder i més
reconeixement per a Catalunya, pretenen erosionar els nostres drets
polítics des de la seva possessió excloent del poder.

Sovint diem que la Constitució es pot interpretar d’altres maneres,
més favorables a Catalunya. Però, de fet, nosaltres no tenim capaci-
tat política per a introduir alguna d’aquestes interpretacions. Aquesta
és la nostra fragilitat, ja que no estem davant una Constitució de ca-
ràcter federal, basada en l’encaix dels diversos territoris federats. La
nostra Constitució té altres fonaments. És per això que, reconeguts ins-
titucionalment i lleialment com a comunitat autònoma per la Constitu-
ció, si volem aquell reconeixement que reclamàvem ara fa vint-i-cinc
anys, l’haurem de cercar en la nostra voluntat i el nostre treball polític,
com a catalans. Aquell decret diu molt clarament que el fonament del
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nostre reconeixement i la nostra singularitat és —cito textualment—
la «voluntat compartida de la gran majoria de les forces polítiques».

Catalunya presenta un ventall de forces polítiques diferent del de
l’Estat. Tenim un estil característic que se’ns reconeix fora d’aquí,
tenim una cultura política pròpia i una tradició política específica en
la manera de relacionar-nos entre nosaltres. Maldem per un pluralis-
me respectuós en les formes i en les paraules, i rigorós en la confron-
tació. I, alhora, ens sabem responsables de la cohesió cívica del nos-
tre poble, necessària per avançar junts davant els reptes plantejats per
la societat contemporània. Tots sabem els límits de la nostra confron-
tació política: que no hi hagi fractura social. No s’hi val tot per acon-
seguir el poder. Cal que aquest estil i aquesta tradició continuïn vi-
gents en les futures generacions.

Si els polítics actuals volem engranar amb la fidelitat institucional
dels nostres homes a l’exili, tenim una primera obligació comparti-
da per tots envers la Catalunya d’avui: que la política catalana pugui
ser la principal referència dels problemes i de les esperances dels
catalans, com a persones i ciutadans i com a poble, com a col·lec-
tivitat. Si els catalans dissolguéssim la nostra consciència col·lectiva,
la nostra dimensió política, amb majúscules, ens podríem transmu-
tar en una simple administració política, que també permet, als par-
tits, el miratge d’un joc polític, però hauríem perdut, llavors, la font
del nostre reconeixement.

Lògicament, aspirem a ser punt de referència polític bàsic no pas per
un enclaustrament endogàmic en nosaltres mateixos, sinó per tot el
contrari: per saber integrar d’una manera positiva i constructiva, des
de la nostra catalanitat, totes les interdependències d’abast espanyol,
europeu i mundial. La catalanitat ens ha de fer a tots partícips d’un
projecte cívic que doni resposta als reptes dels món d’avui. El nostre
marc polític ha d’ésser el del debat, la confrontació o el consens so-
bre allò que preocupa la humanitat d’avui, marc que hem d’inte-
rioritzar a Catalunya com a projecte d’un país cada vegada més hu-
manitzat. El nostre marc polític no pot quedar només monopolitzat
per la lluita convencional pel poder. Entre tots, hem d’aconseguir que
la política catalana se centri a fer dels nostre país una societat més
incitadora dels civisme actiu que de la passivitat, més culta i menys
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banal, més solidària i menys individualista, més promotora de res-
ponsabilitats socials i d’iniciatives econòmiques i professionals que
autosatisfeta en el seu consumisme, més fidel als seus signes d’iden-
titat col·lectiva que massificada dins l’uniformisme.

És per aquest camí —l’únic— que consolidarem la nostra auto-
estima com a catalans i tindrem la força moral de fer respectar el
nostre projecte davant els altres. La complexa composició demo-
gràfica d’aquests últims cinquanta anys i els impactes de la globa-
lització en la nostra població ens exigeixen de refer el lligam comu-
nitari i donar resposta a l’excés d’individualisme, de consumisme,
de banalització, de massificació, perquè tot això ataca frontalment
la nostra consciència de poble. Repeteixo: no tenim cap altre camí.

A Catalunya, en un cert sentit, cada generació de polítics és i ha de
ser un generació «constituent». El catalanisme modern ha estat sem-
pre una crida a encarar el país, la pàtria, cap al futur. I aquesta és
la tasca de cada generació política. Probablement, això és fruit de la
nostra feblesa i de la nostra fragilitat institucional. Però, si de la ne-
cessitat en fem virtut, aquesta tasca és una permanent exigència de
qualitat; d’entendre la política com a font de regeneració de la socie-
tat; d’entendre Catalunya com un projecte de convivència, en el qual
tots som cridats a participar; com una manera de ser, de viure i de
participar en el món d’avui; com a col·lectivitat plural i, alhora, co-
hesionada i projectada solidàriament cap als altres.

Després de tants anys, el fonament del nostre reconeixement i de la
nostra singularitat és —com sempre, des del 1714— en nosaltres
mateixos: en la capacitat de generar projectes de futur, en clau de
catalanitat, i en la forta complicitat entre els polítics catalans i la so-
cietat catalana.

Haurem de perseverar en la nostra tossuderia de generacions per re-
clamar, a Espanya i a Europa, allò que en la transició ens semblava que
podríem tenir al nostre abast: el ple reconeixement com a poble, com
a pàtria de tots els catalans, amb la incorporació dels nouvinguts.

Fragments del discurs amb motiu de la commemoració dels
vint-i-cinc anys del restabliment de la Generalitat de Catalunya

(Palau de la Generalitat, 30 de setembre de 2002)
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Parlament de Catalunya

VINTÈ ANIVERSARI DEL PARLAMENT

Si no fóssim un país amb una història tan accidentada com la nostra
no caldria destacar els vint anys d’aquest Parlament, ni tampoc, tal
vegada, commemorar-los. En el nostre cas, però, la mera constatació
és un punt de partida per a la reflexió. La primera cosa que cal fer,
doncs, és subratllar i destacar que Catalunya ha complert per prime-
ra vegada en la història moderna i contemporània un període de vint
anys amb un Estatut d’autonomia en vigor i unes institucions polí-
tiques pròpies en ple funcionament normal, sense cap interrupció ni
estat d’excepció. Aquest fet, però, no és cap mèrit, i no cal insistir-hi
més. El Parlament no es justifica només per la seva existència, sinó
que ha de ser jutjat per la seva obra i per la manera com exerceix les
seves funcions. A aquesta tasca dediquem els propers moments.

1. La funció legislativa

La primera funció que les constitucions i, en el nostre cas l’Estatut,
encomanen al Parlament és l’exercici de la funció legislativa. El Par-
lament de Catalunya ha complert aquesta funció al llarg de les cinc
primeres legislatures amb un alt nivell jurídic i tècnic i amb un nom-
bre prou important de lleis aprovades, que el converteix en el primer
parlament en producció legislativa dels corresponents a les comuni-
tats autònomes.

Catalunya destaca tant pel grau d’amplitud amb què ha legislat en
tots els terrenys en què ho ha fet com per la seva capacitat d’estrenar
la producció legislativa en força matèries; destaca doncs, tant si en
considerem l’índex de creativitat com el de quantitat.

El Parlament de Catalunya, al llarg de les cinc primeres legislatures,
ha aprovat un total de 355 lleis, amb una mitjana de més de setanta
lleis per legislatura.

En la primera etapa, el Parlament de Catalunya centrà la seva pro-
ducció principalment en les lleis de desenvolupament institucional
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i en normes d’autoorganització, en què es procurà al màxim el con-
sens, que malgrat tot no sempre s’assolí. En una segona etapa, la tas-
ca del Parlament, principalment durant la segona i la tercera legisla-
tures, fou dedicada a la legislació ordinària, per omplir de contingut
les competències estatutàries i per impulsar mesures de desenvolu-
pament i vertebració econòmica, territorial i social. Cal destacar que,
en l’exercici d’aquesta funció, la tasca legislativa del Parlament ha es-
tat innovadora i moltes vegades pionera en la regulació legislativa de
situacions i òrgans que no s’havia abordat abans a l’Estat espanyol i
que després fou considerada i adaptada per altres comunitats autò-
nomes. A partir de la quarta i la cinquena legislatures es redueix par-
cialment el nombre de lleis aprovades pel Parlament. Convé destacar,
a més, l’elevat nombre de lleis que tenen per objecte modificar o ade-
quar la legislació anterior a noves circumstàncies.

És sobrer recordar —però cal fer-ho— els nombrosos límits que ha
trobat l’exercici de la funció legislativa del Parlament, derivats, prin-
cipalment, de la manera com la legislació bàsica de l’Estat ha anat
entenent el bloc constitucional, la qual cosa ha generat una legislació
formalment bàsica, però materialment reglamentista, que limita ex-
cessivament, segons el criteri d’estudiosos rigorosos, la capacitat le-
gislativa de les comunitats autònomes. Tampoc no s’ha d’oblidar la
doctrina del Tribunal Constitucional a l’hora de dictar sentència en
els recursos d’inconstitucionalitat i els conflictes de competència
entre les comunitats autònomes i l’Estat.

Cal destacar l’important suport que ha tingut el Parlament, en l’exer-
cici de la funció legislativa, en els dictàmens del Consell Consultiu.

La funció pressupostària, com una subespecialitat de les funcions
legislativa i de control, ha estat exercida pel Parlament de Catalunya
al llarg de les cinc legislatures a bastament i amb correcció.

La primera funció del Parlament, en un sistema parlamentari com el
nostre, és crear i mantenir el Govern.

Al llarg de cinc legislatures, el Parlament ha investit el candidat a la
Presidència de la Generalitat i ha aprovat el programa que aquest
proposava, sense que hagi prosperat l’única moció de censura, que
es va presentar a la primera legislatura, i sense que el president de la
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Generalitat s’hagi vist obligat a presentar cap qüestió de confiança per
a reclamar el suport de la cambra al seu govern o al seu programa.

En un sistema polític com el parlamentari, en el qual el Parlament ha
de ser el cor de la política i el lloc on es fan públiques i es legitimen
les decisions, hauria de ser un objectiu de totes les forces polítiques
dotar el mateix Parlament de la centralitat de què ha de gaudir en el
sistema polític de la Generalitat: és a dir, fer-ne el centre del debat
i de la vida nacional, l’impulsor de la col·laboració entre el Govern i la
seva majoria parlamentària i el lloc habitual del diàleg crític entre
la majoria governamental i la minoria opositora.

2. La funció de control i d’impuls

El nombre d’interpel·lacions formulades al llarg de les cinc legisla-
tures anteriors ha estat de 1.210. Les interpel·lacions han augmentat
gradualment de tal manera que de la primera a la cinquena legisla-
tura s’han incrementat en un 50%, i de la tercera a la cinquena, en
un 25%.

El creixement de les preguntes ha estat exponencial. Entre les cinc
legislatures s’han presentat i formulat gairebé 40.000 iniciatives d’in-
terrogació, de manera que entre la primera i la cinquena legislatures
s’ha multiplicat per quinze el nombre d’iniciatives presentades.

Per alguns ha estat més important el control extensiu que l’intensiu.

Cal no oblidar les preguntes orals sobre qüestions d’actualitat adre-
çades al president de la Generalitat, permeses des de sempre pel
Reglament però introduïdes a la fi de la quarta legislatura per via
convencional. I cal recordar també les interpel·lacions d’urgència,
procediment en què hi ha encara un llarg camí per recórrer si les for-
ces polítiques reïxen a posar-se d’acord.

Ens hem de referir també a dues àrees concretes de control específic:

La primera: el Parlament de Catalunya ha trobat una col·laboració tèc-
nica importantíssima en els informes de la Sindicatura de Comptes.

La segona: el Parlament de Catalunya ha constituït diverses comis-
sions d’investigació al llarg de les legislatures.
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Les comissions d’investigació han patit també els problemes derivats
de la manca de sanció penal per als ciutadans que són requerits pel
Parlament i no hi volen comparèixer. No s’ha trobat tampoc la via de
col·laboració amb les autoritats i els funcionaris de l’Estat, quan han
d’informar el Parlament de Catalunya respecte a temes d’interès de
la Generalitat.

No és gens estrany que la funció d’impuls hagi estat una de les que
més hores i temps ha consumit del treball parlamentari i una de les
que més ha reeixit. Totes les forces polítiques n’han fet un amplíssim
ús i cal preveure que es consolidi i es mantingui en el futur com una
de les funcions més transcendents de la vida parlamentària.

Es pot destacar l’interès i la utilitat dels nombrosos debats generals
sobre l’acció política i de govern i de les resolucions que en deriven.
En aquest aspecte, cal remarcar, primer de tot, la consolidació del
debat de política general, fet anualment a l’inici del curs parlamen-
tari. Cal referir-se, després, als debats generals de política sectorial,
un per període de sessions com a mitjana, lligats a l’actualitat o a pro-
blemes específics que afecten la societat catalana.

El nombre de resolucions aprovades durant les cinc legislatures ha
estat de 1.808. Hi ha hagut un creixement exponencial des de la pri-
mera legislatura, en què només se n’aprovaren 150, fins a la cinque-
na, en què el nombre fou superior a 1.000.

El nombre de mocions aprovades al llarg de les legislatures ha estat
de 465. Aquí podem parlar també d’un creixement fort des de la pri-
mera legislatura, sobretot en la cinquena, en què es duplica el nom-
bre de les aprovades en les legislatures anteriors.

Cal garantir —i només pot fer-ho el compromís unànime de totes les
forces polítiques— que totes les comissions d’estudi que s’han creat
al Parlament en les dues últimes legislatures estableixin finalment els
seus informes i els deixin publicats.

El Parlament compta amb l’ajut inestimable del Síndic de Greuges,
institució estatutària cabdal que presenta al Parlament un informe
anual, que és debatut en comissió i en Ple. La tasca realitzada ha es-
tat fructífera i cal esperonar-la, continuar-la i millorar-la, si és facti-
ble, en el futur. Un senyal de la preocupació, també, del Parlament
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per la infància ha estat el nomenament d’un síndic adjunt per a la
infància i la tramitació dels informes que ha preparat.

L’escàs marge que deixen la Constitució i l’Estatut als parlaments de
les comunitats autònomes per a contribuir a la integració i modula-
ció de l’estat autonòmic ha estat exercit amb generositat i responsa-
bilitat pel Parlament de Catalunya, que possiblement ha estat la cam-
bra autonòmica que més incidència ha tingut en la promoció dels
procediments establerts pel bloc constitucional.

El Parlament de Catalunya ha presentat recursos d’inconstituciona-
litat al Tribunal Constitucional quan ha considerat que les lleis de
l’Estat, tant les bàsiques com les ordinàries, feien lectures restrictives
de les competències autonòmiques. També ha plantejat recurs d’in-
constitucionalitat contra lleis que afectaven els drets de la persona o
el desenvolupament i la protecció de la societat civil, i ha promogut,
amb un cert risc teòric, una lectura àmplia de la legitimació per a
recórrer contra les lleis estatals, posició que, si bé havia estat critica-
da per alguns sectors doctrinals, va ser acceptada pel Tribunal Cons-
titucional.

Un altre instrument que la Constitució i l’Estatut ofereixen a les cam-
bres autonòmiques és la promoció d’iniciatives legislatives a les
Corts Generals. El Parlament de Catalunya l’ha exercit amb amplitud
i generositat: n’ha presentat 45 al llarg de les cinc legislatures.

3. La reforma del Reglament i el govern interior

El Parlament de Catalunya ha estat pioner en l’adaptació del Regla-
ment d’un parlament estatal a un parlament autonòmic.

Avui dia és una opinió comuna entre la immensa majoria de les for-
ces polítiques que el Reglament actual és obsolet, antiquat i disfun-
cional per regular nombrosos procediments parlamentaris. És molt
sentida la necessitat de reformar el Reglament i adaptar-lo a situa-
cions de pluralisme més equilibrat, per tal d’agilitar els procediments,
per tal de modernitzar-lo i adequar-lo als nous fenòmens polítics i
socials que han sorgit en un món que iniciarà un nou mil·lenni. La
reforma, però, no pot abordar-se, en cap cas, sense que s’hagi creat
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un consens bàsic respecte al procediment i els mecanismes per inten-
tar-la. No es pot oblidar que la reforma no aconseguí reeixir la legis-
latura anterior.

Ha estat constant, al llarg de les cinc legislatures, el capteniment ins-
titucional de la Presidència i la Mesa. La Presidència ha fet un esforç
per configurar una presidència institucional, més enllà dels grups
parlamentaris i no dependent de la majoria, i ha tingut sempre com
a objectiu prioritari la protecció dels drets de la cambra i de tots els
grups i els membres del Parlament. La Mesa ha mantingut una acti-
tud similar al llarg de les cinc legislatures; el sistema habitual de
decisió s’ha basat, sempre que s’ha pogut, en el consens. Un capteni-
ment com aquest és el que s’acomoda millor al tarannà d’aquest Par-
lament i, en tot cas, és voluntat política de mantenir-lo i refermar-lo.

Cal destacar també l’esforç de la Presidència i de la Mesa per dotar
el Parlament, especialment els membres i els grups parlamentaris,
dels mitjans materials i del suport tècnic i d’assessorament que faci-
litin un millor exercici de les seves funcions, amb la dignitat que re-
quereix el servei al poble de Catalunya i els mitjans d’una societat
avançada. Aquest Parlament ha arribat a la majoria d’edat i els mit-
jans de què disposava li són insuficients. És de justícia reconèixer i
agrair la tasca de les presidències i les meses anteriors, que continu-
aran exercint la Presidència i la Mesa actuals.

Finalment, no es pot deixar de subratllar l’alta qualitat humana i
professional del personal al servei del Parlament, i la necessitat de
potenciar-lo, conservar-lo, incrementar-lo i millorar-lo, tant pel que
fa al funcionariat com al personal de les empreses que col·laboren
amb l’Administració parlamentària per al manteniment i la netedat
del Palau, que sempre han estat tan envejats. Vull deixar explícita
constància de l’aportació feta pel cos de lletrats del nostre Parlament.

4. Els reptes de futur

El Parlament ha de ser el centre del debat i de la vida política. Si bé
nombroses decisions es prenen fora del Parlament, en les negocia-
cions entre les diverses forces polítiques, el lloc on s’ha de fer públi-
ca i legitimar la decisió presa sempre ha de ser la cambra parlamen-
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tària. Des del punt de vista material esperem que, abans que s’acabi
aquest any, puguem disposar de més espais per tal que, si no tots,
gran part dels diputats i tots els grups parlamentaris puguin treba-
llar-hi en millors condicions. Potser encara no tindrem resolts alguns
«colls d’ampolla», com les sales de reunions, però haurem fet un
avenç important, tot esperant poder ocupar la totalitat de l’edifici,
programada per d’aquí a tres anys.

El Parlament és el cor del sistema polític de la Generalitat i el lloc de
debat de les seves forces polítiques. Els governs, les majories, els
models que es creïn per impuls de la pressió social, per l’evolució de
la vida política, només tindran legitimació si s’expressen per mitjà
del Parlament i en reben suport.

És imprescindible que el Parlament reculli les aspiracions d’una so-
cietat cada vegada més plural i oberta, profundament transformada
per les noves tecnologies, per la multiculturalitat i la cultura de l’al-
dea global, per la permeabilització de les fronteres i de les economies,
on les persones corren el risc que siguin subordinades i sotmeses pels
gestors de la informació. Les societats modernes exigeixen, cada ve-
gada més, ciutadans més ben informats perquè les decisions puguin
ser preses més fonamentadament. El Parlament és i ha de ser la ga-
rantia i el fre, davant l’homogeneïtzació de la vulgaritat, per evitar
que continuïn sent les noves minories despòtiques les que decideixin.

El Parlament reflecteix l’opinió pública i ciutadana, però alhora la
conforma. El Parlament recull les inquietuds ciutadanes, però alho-
ra les transforma. És un procés feedback, de retroalimentació, el que
manté la tensió dialèctica entre representant i representat i fa que el
Parlament sigui autèntic representant de la nació.

El nostre Parlament haurà d’afrontar els reptes de futur que compor-
ta la nova societat de la informació. En aquest sentit, estem treballant
intensament per tal de poder oferir mitjans informàtics a l’abast de
cada diputat i diputada, i, alhora, promourem un grau d’informació
de les activitats parlamentàries, que es projecten a la xarxa d’Internet.
La nostra pàgina web n’és un clar exponent. Aquest accés informàtic
dels ciutadans a les tasques parlamentàries obliga a una transparèn-
cia política, que ha de contribuir al reconeixement de la dignitat de
la nostra tasca.
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He de recordar, però, que les noves tecnologies no podran substituir
mai el que és l’essència d’un parlament: trobar-se cara a cara, el con-
tacte humà entre les persones que ens dediquem a la política des de
la legitimitat democràtica. La grandesa del Parlament rau en el fet
que gent que pensem diferent i de vegades contraposadament ens
trobem vivint sota un mateix sostre institucional. Aquest retroba-
ment personal, de proximitat física, per negociar, dialogar, confron-
tar o pactar és necessari per no perdre mai de vista la dimensió hu-
mana de la política i el caràcter instrumental de les tecnologies.

Davant un món globalitzat, els polítics no exhaurim la nostra funció
només en la defensa de la nostra especificitat partidària de tipus
ideològic, socioeconòmic, cultural. Tots plegats, tots junts, tenim
l’obligació de col·laborar per coresponsabilitzar-nos de l’esforç de fer
que la política tingui el nivell que li correspon com a expressió de la
voluntat dels ciutadans en l’evolució de la mateixa societat. Una evo-
lució que avança a ritme trepidant. Els vint anys de Parlament cor-
responen al període que els historiadors computen com un relleu
generacional. Ens correspon, per tant, saber adequar els continguts
del catalanisme polític a la realitat de la nostra societat actual. Pro-
bablement aquest repte generacional és el més important que tenim
els polítics d’avui. Aquest Parlament, a través de la seva tasca ordi-
nària, ha d’esdevenir una plataforma de diàleg entre totes les forces
polítiques per tal que tot el catalanisme polític aporti un sentit posi-
tiu i vertebrador de l’evolució de la nostra societat. Res del que és
determinant a la societat catalana no ha de quedar al marge de la
preocupació dels grups parlamentaris d’aquest Parlament.

La democràcia avui no té perill d’involució, com l’havia tingut al
llarg de la primera legislatura. Però, com diu Hanna Arendt, la de-
mocràcia és una herència que hem rebut, però cada generació se l’ha
de fer seva. I avui hem de recordar, més que mai, que no és possible
una plenitud democràtica davant una societat que manifesti desin-
terès, inhibició o apatia política. Si els partits polítics esdevenim un
instrument per a instal·lar els ciutadans en la passivitat, reduint la de-
mocràcia a la simple possibilitat d’escollir entre diferents ofertes i
veure qui dóna més avantatges als diversos corporativismes, fàcil-
ment podem buidar de contingut la democràcia com a actitud cons-
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tructiva, participativa, i cívica. I aquesta reflexió també ha de ser
compartida per totes les forces democràtiques en aquest Parlament.
En aquest canvi, o avancem junts o no avancem.

El gran risc és que tots els polítics anem a remolc d’altres variables
de la societat, com poden ser la dels interessos econòmics, i que con-
vertim la política en un producte de consum. I aquí ens hi juguem
tots la preeminència de la nostra condició de ciutadans per sobre de
la de consumidors. Només amb un gran esforç compartit entre tots els
diversos grups polítics podem assajar aquesta gran tasca i assumir el
repte que ens presenta la globalització econòmica, en la qual estem im-
mersos. Això obliga el Parlament del futur a saber unir a la legitimi-
tat de la democràcia representativa la sensibilitat envers els movi-
ments de la societat que defensen els valors i les activitats cívics.

La consciència d’identitat del nostre país es posa en joc també davant
aquestes noves circumstàncies. Ningú, ni cap grup polític, no pot dir
que en té la solució; només l’esforç de compartir interrogants i de
complementar-nos entre tots pot fer de l’àmbit polític català un as-
saig de dignitat política, de civisme, davant aquests nous reptes. I tam-
bé aquí el Parlament hi haurà d’aplicar la seva responsabilitat i haurà
de saber aixoplugar totes aquestes inquietuds.

Som l’expressió d’una democràcia representativa i la nostra legitimi-
tat es fonamenta en les eleccions. Però una societat complexa com la
nostra té, a més de la representació política, altres àmbits de vertebra-
ció en el camp cívic, social, econòmic i cultural. Escoltar, tenir en
compte aquests àmbits, és reforçar la societat civil. Hem iniciat una
experiència en la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a
Catalunya, acabada de crear, en què hem unit a la feina dels nostres
diputats la col·laboració d’experts. Sense abdicar gens ni mica la nos-
tra responsabilitat, que prové de la nostra legitimitat democràtica,
hem de ser permeables a la col·laboració de la mateixa societat, per
tal que al Parlament no quedem closos en un estricte corporativisme
de partits polítics.

Fragments del discurs amb motiu de la commemoració
del vintè aniversari del Parlament de Catalunya

(Palau del Parlament, 10 d’abril de 2000)
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EL PARLAMENT DE CATALUNYA:
ENTRE L’AÏLLAMENT I L’OBERTURA

Quan hom s’acosta al parc de la Ciutadella es troba amb un palau
immens i molt bonic de visitar. Però, a la vegada, es troba amb un
recinte on compten molt els ritus protocol·laris, que fan que esdevin-
gui una mica distant. Per tant, d’entrada, l’ambient del Palau del
Parlament de Catalunya —i això pot fer-se extensiu a tots els parla-
ments, congressos de diputats i senats d’arreu— té tota una càrrega
simbòlica, en la qual s’emmarca l’activitat parlamentària. Això com-
porta, doncs, que el Parlament quedi força distant de la gent.

D’altra banda, l’activitat parlamentària té unes normes molt rígides
que s’han de complir al peu de la lletra: encara que a un diputat li
calgui una hora per a explicar-se, només disposa de deu minuts per a
la seva intervenció, ja que cal donar oportunitat a molts altres. Per
tant, hi ha un reglament que sembla que encotilli el diàleg, la qual
cosa pot fer pensar a l’espectador de televisió que només es tracta
d’un mer espectacle.

Els debats, però, que surten per televisió són els de les sessions ple-
nàries, els quals comporten certament una ritualització del posicio-
nament de cadascun dels partits. No obstant això, la tasca parlamen-
tària no es duu a terme solament quan hi ha tots els diputats asseguts
als escons vermells de l’hemicicle i presidits per la Mesa presidencial,
sinó que el treball fonamental es fa en les ponències i en les comis-
sions, quan es troben els diputats en grups reduïts, per tal discutir les
lleis i preparar els debats, sense càmeres de televisió que els filmin.
Allò que arriba a l’opinió pública és, doncs, només el tram final, el
tram ritual, el tram litúrgic. D’aquí ve el comentari que sovint se sent:
«Això sembla més una cerimònia que no pas un diàleg entre ells.»

Tots aquests elements de distanciament caldria modificar-los i fer un
Reglament molt més àgil i flexible. De vegades els procediments són
tan curosos i tan lents que quan toca discutir un determinat tema, que
en el seu moment era oportú, ha perdut ja la seva vigència. Hem
d’aconseguir una major agilitat per tal que es puguin tractar en el seu
moment els temes que són d’actualitat.
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Convindria també que el Parlament fos un lloc obert, que pogués ser
visitat amb facilitat per tots els ciutadans i fins i tot que poguessin
assistir als plens, per tal que la gent es fes càrrec que, darrere d’aque-
lla litúrgia, s’expressa el pluralisme polític del país, que s’hi aixo-
pluguen els diversos corrents ideològics dels polítics, els quals són
l’expressió de la democràcia. Que la gent pogués copsar que el Par-
lament és realment la casa de tots, no en funció del que pensen, sinó
en funció del que representen, el poble de Catalunya.

I així com es ritualitzen tantes i tantes coses —de vegades fins i tot
es fa quan un equip de futbol guanya la lliga o la copa—, amb més
raó hem de saber que la representació democràtica del pluralisme
polític a Catalunya ha de tenir aquesta dignitat. Per tant, hem de fer
una política de portes obertes, perquè la gent pugui entrar al Parla-
ment i conèixer i veure tota la sensibilitat política que hi ha dintre.

Hem de fer encara més coses. Hem d’aconseguir que la gent que tre-
balla en moviments associatius, en ONG o en entitats privades de
servei públic pugui comparèixer en les comissions per ser consulta-
da sobre matèries que afecten la societat. També convindria obrir les
sales del Palau del Parlament a actes organitzats per aquestes entitats,
per tal de fer més propera la relació entre els polítics i la gent que sent
una mateixa preocupació pels problemes comunitaris del nostre país.

I tota aquesta obertura cal dur-la a terme aprofitant tots els mitjans
tecnològics. Per exemple, des de fa quinze dies ja es poden seguir, a
través d’Internet, tots els debats de les sessions plenàries del Parla-
ment de Catalunya. També hem creat un xat, per tal que, per la via
també d’Internet, es pugui obrir un diàleg permanent mentre es dis-
cuteixen coses al Parlament, en el qual puguin participar molts ciu-
tadans. Tots aquests són mitjans perquè el Parlament no sigui tan
distant de la gent.

Però, per mi, aquest no és el fons del problema, car penso que si el
Parlament està distant de la societat vol dir que ho estan els polítics
i que, per tant, a més de buscar mesures de proximitat del Parlament
com a institució als ciutadans, hem de preguntar-nos si la política i la
ciutadania, si la política i la societat, bateguen al mateix ritme. I se-
gurament haurem d’admetre que no van de comú acord.
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El Parlament seria molt més proper a la ciutadania si els polítics re-
presentéssim de debò els interessos de la població que ens ha esco-
llit. El distanciament ve més per aquesta qüestió de fons que no per
les qüestions de forma.

Si em permeten, doncs, voldria compartir amb vostès una estona de
reflexió des d’aquesta perspectiva: veure si la vida política del país
és propera als problemes dels ciutadans. I ho faré en tres parts.

En la primera, intentaré explicar com i quins són per mi els elements
que fan que hi hagi una llunyania tan forta entre el món dels polítics
i el món de la majoria dels ciutadans. En la segona, manifestaré el
meu parer sobre quin ha de ser el punt de retrobament entre socie-
tat i política. I en la tercera, exposaré com crec jo que els polítics hem
d’intentar trobar aquesta sintonia amb la ciutadania.

1. Allunyament entre polítics i ciutadans

Per què estem tan separats els uns dels altres? Per què, quan sortim
a la televisió, marquem aquesta zona d’escepticisme, que fa exclamar a
l’espectador: «ui!, aquests van a la seva», «aquests només busquen la
seva àrea de poder o el seu propi prestigi»?

Ens trobem, al meu entendre, davant d’un món polític, en què tots
anem de bòlit al voltant del centre, tots volen ser del centre. Per què?
Perquè la política arriba a la societat a través d’aquestes coses que en
diem enquestes, i tothom pregunta: «Què és el que prefereix el major
nombre de ciutadans?» «Prefereix això?» «Doncs, com que jo vull
acontentar el major nombre de ciutadans, els ofereixo això.» D’aques-
ta manera, podem afirmar que la brúixola de molts polítics són les
enquestes.

I els ciutadans, tots nosaltres, tenim una doble cara: per un cantó,
diem el que ens agradaria i el que ens interessa per al nostre profit
personal, però, si ens pregunten de debò pel bé comunitari, potser les
nostres conviccions i sentiments ens mouen a demanar altres coses,
que no es corresponen exactament amb allò que de manera egoista
ens convé.



177Catalunya

Les enquestes, però, sempre pregunten: «Què li sembla que li convé
més a vostè?» I les respostes són una suma d’interessos individuals
i corporatius. No hi surt l’aspiració de voler superar la situació actual,
sinó sobretot de veure què és el que la gent vol que se li doni.

D’aquesta manera, de mica en mica van desapareixent les ideolo-
gies, aquells criteris que calia tenir en compte a l’hora d’actuar. I com
que les ideologies han quedat una mica desfasades, els polítics van
directament a la recerca de l’opinió pública, la qual donen les en-
questes.

Quan diem, doncs, que les ideologies han passat de moda, volem
dir que acceptem una societat sense prioritats a llarg termini, que
és allò que comporten les ideologies.

I acceptar una societat sense prioritats a llarg termini vol dir que
l’únic que ens interessa és el curt termini, és el moment, és la imme-
diatesa. D’aquesta manera ens convertim en uns éssers passius, que
només esperem veure què ens ofereixen els polítics, i aquests l’únic
que pretenen, per tal de guanyar vots, és acontentar-nos en els nos-
tres desigs immediats, sense tenir en compte el demà, sense treballar
amb vista al futur de la nostra societat.

Aquest és per mi un dels punts que fa que la ideologia desaparegui,
és a dir, que no es tingui present la visió a llarg termini i que es vegi
el polític simplement com un subministrador de béns públics. De tal
manera que, en campanya electoral, es produeix una mena de sub-
hasta, en la qual s’ofereix a la gent un munt de coses per tal d’acon-
seguir els seus vots. Segurament deuen recordar les darreres elec-
cions generals en què hi va haver una espècie de subhasta en relació
amb la supressió del servei militar. Un deia: «jo suprimiré la mili
l’any 2002»; l’altre deia: «jo ho faré el 2001», i un tercer afegia: «doncs,
jo, el 2000». I totes aquestes promeses, per què? Senzillament, perquè
intentaven complaure una colla de gent que es trobava amb aquest
problema i desitjaven captar el seu vot.

Jo no dic que això no sigui bo o que no s’hagi de fer, ja que també
convé donar resposta als problemes immediats. El que passa és que, si
la política només pretén donar resposta als problemes corporatius
de la gent, perd la seva funció de dignitat, que consisteix a orientar
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la nostra societat, com després m’hi referiré. I, per tant, quan man-
quen aquests referents a llarg termini, què és el que compta? Moltes ve-
gades, fets irrellevants, tal com hem pogut veure en les eleccions ame-
ricanes, en què resulta que, si el petó que ha fet Al Gore a la seva
senyora agrada més que el que ha fet Bush a la seva, les enquestes afa-
voreixen el primer. Anem, doncs, a una política de seducció personal.

Aquest tipus de política porta a deixar el ciutadà sempre amb una
actitud passiva, com si l’únic que ens interessés als polítics és veure
com i de quina manera podem obtenir el vot de les persones que,
assegudes davant el televisor, escolten les ofertes que puguin satis-
fer un major nombre d’elles.

Aquesta visió de la política crec, però, que és injusta amb la realitat
dels partits i amb la tasca dels polítics. Encara que potser els ciuta-
dans ens veuen així, jo, que ho visc molt de prop i que he compromès
la meva persona en aquesta tasca, puc assegurar que això no és així,
ni de bon tros.

Molta gent diu: «Al Parlament es duu a terme l’aritmètica del poder.
Hi ha dos grups majoritaris i dos o tres de més petits. Es tracta de
veure com es posen d’acord per guanyar la major quantitat de vots.»
D’aquesta manera, la vida parlamentària és vista pel ciutadà —no,
lògicament, pel polític que la viu des de dins— com un joc només de
números. I això fa que alguns et diguin: «Escolta, vols dir que val la
pena que hi aneu tots a votar? Vols dir que no n’hi hauria prou amb
un representant de cada partit que anunciés la quantitat de vots del
seu grup?» Això no és pas així, però molta gent en té aquesta idea.
I això fa que la política parlamentària quedi molt distant i la gent en
sigui molt escèptica.

Si volem, doncs, una política que arribi realment a la ciutadania, ens
cal també que la ciutadania tingui una colla de valors sobre els quals
poder operar políticament. Perquè, si la societat és només una suma
aritmètica d’interessos individuals, d’aquí no se’n genera una autèn-
tica política.

Per tant, la meva primera reflexió davant d’un auditori de «no-polí-
tics» és la de dir-los que una societat sense valors genera una po-
lítica també buida de valors.
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De fet vivim en una societat que sembla que hagi oblidat el codi de
valors. Es diu, per exemple, que cal incrementar la producció sigui
com sigui per tal de ser un país eficaç des del punt de vista economi-
cista. Sembla també que tothom accepti que el millor que pot fer el
govern és no interferir en l’economia, no interferir en el mercat, ja que
és aquest el que pot prendre una millor decisió en benefici de la so-
cietat, i d’aquesta manera els mercats passen a ser una mica els diri-
gents o conductors de tota la nostra vida cívica i ciutadana; que el
millor interès polític és que el ciutadà estigui bé, visqui satisfet, ho
tingui tot; que cal debilitar econòmicament l’Estat —que és l’àmbit del
bé comú— i que com més petit sigui aquest millor, per tal que deixi
espai, precisament, als mercats, que acaben tenint l’última paraula.

En el fons, en aquest declivi de les ideologies hi ha un principi que
d’entrada tots hem assumit, i que consisteix a dir que fora del capi-
talisme no hi ha salvació. I que acaba admetent que el capitalisme és
la salvació. Això em sembla que està subjacent, implícitament, en la
manera d’actuar i de viure de molta gent de la nostra societat. La
insatisfacció, però, que aquest comportament ens genera ens mou, de
vegades, a buscar-nos parallamps, a passar la responsabilitat a altres
i a acusar molt sovint els polítics d’aquest canvi en l’escala de valors.

Per tant, la relació societat-polítics es veu trastocada pel deteriora-
ment de les ideologies, que ha comportat una relació —quasi diria—
d’amor-odi, en el sentit que s’acostumen a projectar sobre els polítics
les contradiccions de la mateixa societat. És més, hem considerat o
considerem sovint la democràcia més com un sistema per poder ele-
gir qui ens governa que no pas com una actitud cívica de participa-
ció en la construcció de la societat. Sembla que l’important de la de-
mocràcia siguin les eleccions per veure qui mana. Un cop fet això, els
ciutadans es queden a casa seva, a fer la seva feina, a treballar, i no
a participar en la construcció d’aquesta societat. És un reduccionis-
me molt estricte del concepte democràtic.

Sovint, com que hi ha un àmbit del bé comú, sembla que aquest, pel
fet de ser públic, no sigui assumit per la societat. Molta gent té la idea
que allò que és públic no és de ningú, i d’aquesta manera la vincu-
lació entre l’espai públic i la meva persona, i la meva individualitat,
queda fracturada.
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De vegades, tampoc no trobem en el Parlament la manera de fer com-
prendre que hi estem precisament discutint sobre aquest àmbit del
bé comú, del bé públic, i potser els arguments que fem servir ad
hominem, dels uns envers els altres, amb aquesta dialèctica parlamen-
tària tan característica, fan oblidar que debatem assumptes que fan
referència al bé de la societat i, en canvi, donen l’aparença d’un mer
enfrontament entre partits opositors.

Crec que tot això són elements que distancien o que no ens ajuden a
apropar el món polític a la societat i la societat al món polític.

Hi ha un altre element que també es dóna. Quan al començament de
la democràcia, l’any 1979, vaig assumir càrrecs públics —aleshores
el compromís polític era considerat com una espècie de compromís
cívic—, la gent del meu voltant em deia: «Necessitem gent que s’hi
posi, cal que doneu la cara per tots…», i senties el seu suport, perquè
entenien que era un paper important això de la vida política i que era
un compromís cívic amb la pròpia societat.

Avui, però, de vegades et trobes amb gent que està en ONG, amb
gent que té aquest compromís cívic ben viu, i notes que et miren com
si estiguessis a l’altra banda de la taula. Ja no et veuen com aquella
persona que defensa uns mateixos ideals, sinó que et consideren com
l’administrador dels cabals públics. I, per tant, t’han de venir a esti-
rar de l’armilla, per veure què en poden treure, i t’han de fer pressió
amb una sensibilitat que, en principi, prejutgen que no tens.

Aquesta no-complicitat entre aquesta societat civil, compromesa amb
la realitat dels problemes, i els polítics ha anat desapareixent, o al-
menys no es dóna tant com es donava als finals dels setanta i comen-
çament dels vuitanta, de la transició fins als primers anys dels vuitanta.

També ens trobem amb un altre element que dificulta la nostra tas-
ca: els polítics tenim una llei de l’embut, que són els mitjans de co-
municació. Nosaltres arribem a la ciutadania a través dels mitjans
de comunicació i aquests viuen cada vegada més de la novetat i de
l’espectacularitat més que no pas de fer pensar la gent. Això com-
porta que els polítics, en comptes d’accentuar aquells elements de
vertebració de la societat a llarg termini, d’intentar fer un debat ideo-
lògic a fons per veure cap on hem d’anar i tenir un sentit crític vers
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la societat actual, hem d’anar sempre a la recerca d’un titular espec-
tacular, que sigui notícia avui, però del qual demà ningú parlarà.
Això ha motivat que molts polítics hagin anat fent el que en podrí-
em dir la democràcia instantània, que consisteix a anar donant els mis-
satges cavalcant sobre l’actualitat, més que no pas a dirigir aquesta
actualitat cap a un futur a llarg termini.

Aquest és un dels altres elements que fan que el polític, que lògica-
ment vol comunicar-se amb la societat fent-la rumiar, fent-la adqui-
rir criteris, posant a debat propostes no immediates sinó a llarg ter-
mini, es trobi amb dificultats de poder-ho fer perquè els mitjans de
comunicació només estan pendents de l’estricta immediatesa, de la
notícia del dia a dia i de la notícia com més espectacular millor. I te-
nint sempre present que «si no ets notícia, no existeixes en política».

Per mi aquests són elements que fan que molta part de la ciutadania
ens vegi, diguem-ne, una mica distants. De fet, els polítics per dins
no som així; la gent que ens dediquem a la política tenim, majorità-
riament, una consciència cívica elevada, tenim una sensibilitat molt
a flor de pell, però sovint ens veiem condicionats per les estructures
dels partits o de les organitzacions territorials, que ens fan adoptar
unes actituds més matisades de les que un tindria, atès que et deus
també a una organització política que té les seves responsabilitats
específiques.

Si anem cap a aquesta societat molt «immediatista», molt de l’inte-
rès concret, molt de l’interès personal, que fa que protesti quan em
trepitgen l’ull de poll, però quan es tracta de l’ull de poll del veí el
problema és seu; si anem cap a una societat que no creu gaire en ella
mateixa, perquè, lògicament, els mercats ens converteixen només
en consumidors i els consumidors som individuals i perdem el sen-
tit de ser persones, davant d’això, com pot, per exemple el Parlament
de Catalunya, fer front a una situació que es pot considerar que és
universal?

En totes les societats del món han desaparegut aquests grans refe-
rents de futur a llarg termini, que són les ideologies. Ha sorgit la teo-
ria de Fukuyama, que afirma que tot això s’ha acabat i que només hi
ha una ideologia: la del mercat i la del liberalisme estricte.
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2. Retrobament entre societat i política

Què podem fer per tornar a ser nosaltres un país amb capacitat de
política? És a dir, un país que cregui en uns valors que poden ser
modelats i que no consideri els polítics com a administradors d’uns
cabals públics —a veure què destinen a guarderies, o a rius i a ponts,
o a medicina—, sinó que els consideri capaços d’orientar la societat
de tal manera que els nostres fills es puguin trobar amb un conviure
més comunitari.

De fet, si la política està supeditada a l’economia; si la cultura es con-
verteix només en un objecte de les indústries culturals, dels mercats
culturals, dels productes culturals, i deixa de ser aquesta capacitat
creativa que portem a dins i que ens fa persones més conscients amb
capacitat crítica, i si orientem l’ensenyament només o fonamental-
ment —de manera quasi exclusiva— cap al mercat laboral perquè ara
necessitem enginyers industrials o informàtics o cambrers o fusters,
com si el sistema educatiu hagués d’anar sempre a remolc del mer-
cat laboral i no de la construcció de persones, llavors estarem abo-
nant una societat buida de contingut, en la qual anem caient de mica
en mica.

Però si som capaços que la política sigui el contrapunt a l’economia
de mercat i de consum dels ciutadans, si som capaços d’entendre
que la cultura és allò que ens dóna la capacitat de ser subjectes crí-
tics de la societat on vivim i si l’educació és aquesta confluència
d’interessos de les famílies, del sistema educatiu, dels mestres i dels
nois per crear persones, llavors serem capaços de construir una
societat ben humana.

Erich Fromm, en els seus papers pòstums publicats darrerament,
explica l’evolució de l’home occidental d’acord amb cinc grans
etapes.

La primera comença de molt antic, cap allà al 1500 aC, que és quan
l’home deixa els ritus religiosos atàvics, que eren fruit de la seva
immensa por a viure amb la naturalesa, que li era inhòspita: volia
retornar a la condició d’estricta naturalesa i es posava caps d’animals
o tòtems, que en el fons expressaven una regressió cap al sentit de
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naturalesa. I ell explica que, en diversos indrets, des de la cultura
egípcia amb Akhenaton, el taoisme, etc., va haver-hi la primera re-
acció de l’home per voler ser ell i no retornar cap a la naturalesa.
Aquest era, diguem-ne, l’intent de crear ja una primera cultura, amb
una base d’humanisme que no fos estrictament reductiva, però vo-
lia assolir-ho per mitjà de la seva capacitat interior d’aguantar els
embats de la natura.

En la segona fase, aquest home occidental que s’anava configurant ja
és capaç de descobrir la seva llibertat, de cercar la redempció no re-
tornant a aquell paradís perdut sinó a la seva condició d’home. I aquí,
doncs, entra fonamentalment Moisès, com a expressió d’aquesta se-
gona fase cultural de l’home occidental.

En la tercera fase, segons Erich Fromm, és fonamental l’aportació del
cristianisme, que diu que la redempció humana no s’aconsegueix en
la Terra Promesa que puguis trobar aquí a la Terra, sinó que és trans-
cendent, que està en el més enllà. Comença així no la història d’un
retorn al passat, sinó la del futur transcendent de l’home i de la hu-
manitat.

En una quarta fase, el catolicisme fa la barreja d’aquesta tradició
jueva amb tot el que comporta el pensament grec, d’Aristòtil i de
Plató. I això durant pràcticament mil anys, des del segle IV després
de Crist fins al Renaixement, que és quan l’home torna a descobrir
la seva potencialitat i creu que amb aquesta potencialitat se li obren
uns horitzons pràcticament infinits. L’ideal ja no és el transcendent,
sinó que és la utopia. La utopia és allò que pot crear l’home en l’es-
pai i en el temps d’una manera imaginària, però no en el més en-
llà, sinó en la realitat històrica. I aleshores vénen les grans utopi-
es de Thomas Moore o de Campanella. L’home es dedica a buscar
i a potenciar al màxim les seves possibilitats a través de les ciències,
amb Galileu. Grotius deia: «Déu és imprescindible, però caldria
que fóssim nosaltres capaços d’organitzar la societat com si Déu
no existís» (ut si Deus non daretur), és a dir, només amb la nostra
capacitat humana. Per tant, ens trobem amb un Renaixement que
torna a donar una gran confiança a les potencialitats de l’home i
que la Il·lustració pretén estendre a tots els homes, no només a una
elit.
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I arriba la cinquena fase, que és el moment actual, en què la tècnica
avança tant que intenta suplir la manca de valors i la manca d’ideo-
logia. L’home arriba a crear la bomba atòmica, amb capacitat d’au-
toaniquilar-se a si mateix, a la humanitat sencera. Anant a la recer-
ca de la màxima eficiència de la tecnologia, ha perdut el sentit del seu
viure.

En aquesta fase que ens toca viure, hem convertit la tecnologia en el
succedani de la ideologia. El sentit a llarg termini s’ha desdibuixat i
l’únic que compta és que les coses funcionin. Les persones han per-
dut la consideració de persones en el conjunt de la societat i s’han
convertit, com deia abans, en productors i consumidors, ja que el
mercat s’ha imposat per sobre del sentit de la nostra societat, per
sobre del sentit de les nostres pròpies vides, moltes vegades.

Els grecs, per explicar el concepte de temps, se servien de dues pa-
raules. Quan volien fer referència al temps material, aquest que pot
mesurar-se, usaven la paraula khrónos, però, quan parlaven del temps
que dóna sentit a les coses, en deien kairós. Doncs bé, la nostra socie-
tat té un khrónos molt activat. Tots ens mirem el rellotge, tots diem
què farem aquest cap de setmana, com passarem el divendres al ves-
pre, el dissabte o el diumenge, tots planifiquem el temps, però no tro-
bem sentit al temps.

Per tant, ens trobem davant d’una societat que va iniciar una gran
experiència —fonamentalment arrenca amb el Renaixement— i ara
ens trobem que aquells instruments que ens havien de donar la gran
potencialitat humana s’han convertit en fins quan de fet havien de ser
només mitjans, i molta gent va a les palpentes.

Lògicament, m’agradaria que no us prenguéssiu tot això al peu de la
lletra, ja que només faig petits resums molt sintètics; per tant, no
m’agradaria que m’interpretéssiu malament. Però és veritat que les
persones hem de tornar a descobrir el valor màxim de la persona, que
és la seva llibertat. Els instruments, quan els donem el caràcter de
fins, ens esclavitzen, i nosaltres tenim la necessitat de redescobrir la
nostra llibertat, que és la que ens dóna la condició de ciutadans.

Per tant, uns ciutadans no podem convertir-nos en uns mers meca-
nismes de tipus econòmic, ja que perdríem el do més important que
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tenim, que és la llibertat, entenent per llibertat no allò de fer el que
et doni el gust i la gana, sinó aquella capacitat creativa de sentiments
i de raó per poder-nos apropar als altres, car és molt més lliure aquell
qui se sent vinculat als altres que no aquell que l’únic que fa és allò
que li sembla a ell, allò que li passa en aquells moments pel cap.

Per tant, hem de veure si els polítics i la societat som capaços de cons-
truir una política de ciutadans, si som capaços de construir una Cata-
lunya de ciutadans, i de ciutadans lliures.

Cal retornar a aquell concepte de cultura que teníem en el temps de
la Generalitat republicana i de la Mancomunitat, quan catalanitat i
cultura adquirien un alt valor simbòlic. En aquests moments, potser
hem entrat en una simbologia de la catalanitat per la via de la bana-
litat i per la via de passar l’estona més o menys entretinguts, sense
saber aprofundir de debò el temps.

Per tant, ens hem de trobar ciutadans i polítics al voltant del fet cultu-
ral, potenciant el sentit creatiu de la cultura i el sentit contemplatiu.
Encara hi ha molta gent que ha d’estar permanentment fent coses
perquè no sap gaudir contemplant un paisatge o llegint una poesia,
o, senzillament, parlant amigablement amb un company, fent senzi-
llament tertúlia.

Hem de tornar a trobar aquest sentit de la cultura i de la seva capa-
citat crítica; trobar gent amb capacitat de dir el que pensa davant les
situacions, amb capacitat de raonar, i que no es deixa arrossegar pel
conjunt de la societat.

Hem d’entrar en la cultura per aquesta via, no per la via de si els
nostres artistes són més o menys simpàtics.

I hem d’entendre que la llibertat és civilitat, és respecte a la llibertat
de l’altre, és diàleg amb l’altre, i que el diàleg és una de les coses més
sublims que podem fer les persones, que és intentar enriquir-nos
amb la visió de l’altre i ser capaç de donar gratuïtament.

Tot això ho hem d’ensenyar als nostres fills per tal que trobin sentit
a la vida, per tal que aquesta no sigui només un espai cronològic per
passar-t’ho més o menys bé. Els hem de donar aquesta capacitat de
llibertat i de diàleg. Valors que cal fer presents en l’educació, perquè
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educar és, lògicament, ensinistrar-nos des del punt de vista tècnic per
guanyar-nos la vida, però sobretot és la tasca de potenciar al màxim
la llibertat.

Els recomano un opuscle molt petit de l’Edgar Morin sobre l’educa-
ció del futur, editat per la UNESCO. El recomano com a punt de re-
flexió per tal de comprendre que l’educació és aquest gran element
que ha d’ajudar els nostres fills a ser ciutadans del món amb ple-
nitud.

També ens convé aclarir conceptes respecte al treball. Avui dia tre-
ballar vol dir no estar a l’atur, és a dir, guanyar-te la vida amb el sou
que reps cada mes; però un treball és alguna cosa més que això. Un
treball és l’aportació d’un mateix al conjunt de la societat. El treball
és la projecció de la teva manera de ser, de les teves aptituds envers
els altres. Dir això avui sembla no tocar de peus a terra i, en canvi, és
la realitat humana que tots portem dintre. I, per tant, el treball no
és aquesta inestabilitat que comporta treballar avui en una empresa
i demà en una altra a causa del joc del mercat, sinó que el treball ne-
cessita ser tractat amb respecte perquè pugui oferir una mínima es-
tabilitat psicològica.

I quan diem això, volem dir que una societat es mesura fonamental-
ment per la seva cohesió social, que cohesió social vol dir que, a casa
nostra, no hi pot haver gent per sota del mínim necessari per poder
conservar la seva dignitat humana, i que, per tant, aquesta ha de te-
nir prioritat. Aquest ha de ser un gran objectiu nacional no només de
la Seguretat Social, que paguem i que rebrem quan ens toqui, sinó
que ha de ser fruit d’una solidaritat humana que ens ve del fet de ser
un poble, de ser una nació.

Hem d’aglutinar els esforços d’aquesta societat civil altruista que hi
ha al país, que no té res a veure amb la societat civil que es munta al
voltant d’interessos concrets, juntament amb els mateixos polítics.
Encara és possible dissenyar un perfil econòmic de Catalunya basat
no en la pura especulació del canvi de cromos en l’economia especu-
lativa, sinó en el fruit d’aquesta dignitat del treball, que és el valor
afegit i que per tant és una economia tecnològica enriquida i soste-
nible.
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Tot això són coses que es poden fer en la mesura que societat i polí-
tics treballem conjuntament. Per aconseguir aquests objectius, hem
d’exigir als polítics el mateix esforç que demanem a la gent del nos-
tre país. I, per això, la crítica que fem a l’estament polític també l’hem
de fer al conjunt de la societat del país.

3. Compromisos polítics per a sintonitzar
amb els ciutadans

Quins són, doncs, els compromisos polítics que hauríem de tenir
presents amb vista al futur?

Primer, en el nostre entorn i en general a tot el món, els enemics de
la democràcia cada vegada són menys els dictadors, ja que aquests
van caient un darrere l’altre —i la prova la tenim amb el cas
Pinochet—, sinó que l’enemic de la democràcia és la banalització de
la nostra societat: això de pensar en una vida amb el màxim d’oci
possible. Segon, el reduccionisme de la persona a ser simplement un
objecte econòmic de consum i de producció. Tercer, no donar veu
pública als marginats, perquè no són notícia. Quart, acceptar el bé
comú com un mal menor, creient que l’òptim seria que tots els béns
fossin individuals, que no n’hi hagués de comuns.

Aquests són els autèntics enemics de la democràcia. No són pas
aquells que ens trobàvem en el temps de la Segona Guerra Mundial
—el feixisme, el nazisme i el franquisme—; són aquests altres.

Quant al primer punt, els partits polítics —abans de ser adversaris,
que ens cal ser-ho perquè forma part de la confrontació i del debat de
la societat— hem de ser còmplices de les actituds de civisme. I ser
còmplices vol dir que hi ha tota una colla de valors en el conjunt de
la societat que també s’han de traslladar al conjunt dels partits i que
en això no hi ha d’haver cap fractura. Davant la democràcia, davant
la banalitat de la societat, davant el fet de treure veu als que s’ho pas-
sen malament i davant el reduccionisme de les persones, hem de fer
un front comú, ens hi hem de trobar tots a l’una. Si bé, doncs, ens hem
de barallar i hem de debatre políticament, hi ha aquesta franja que cal
compartir tots plegats.
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En segon lloc, cal intentar que els intel·lectuals, com a còmplices
d’aquesta societat, puguin trobar en la dinàmica política aquell atrac-
tiu suficient que pugui animar-los a generar un debat intel·lectual. En
l’època de la represa, de la Renaixença, a Catalunya feia temps que
funcionava la revolució industrial, que anava creant riquesa. En
aquell període, la idea de Catalunya era molt apreciada pels intel·lec-
tuals. Recordem Prat de la Riba, Maragall, etc. Això feia que la vida
de Catalunya no fos una política de campanar —veure qui és més
«maco», qui erosiona a qui, o quants vots trec—, sinó un gran projec-
te d’una societat gran —lògicament, dintre de les nostres possibili-
tats. Es tractava d’un debat intel·lectual potent.

A Catalunya, malgrat la diversitat ideològica de la gent, no podem
perdre el temps titllant-nos uns de «progres, però botiflers» i els al-
tres «d’espardenyers o barretinaires». Cadascú de nosaltres tenim
una colla de valors i de percepcions sobre la nostra societat que val
la pena confrontar per poder avançar conjuntament.

Els intel·lectuals han de ser independents en aquest sentit. Han de
deixar de ser alguns d’ells «orgànics» —que són els qui escriuen en
funció del que pugui interessar en aquell moment— i de convertir-se
en cronistes il·lustrats dels diaris i han d’entrar de debò en el gran de-
bat públic. Aquest és per mi un dels grans reptes de la nostra societat.

Des de Catalunya cal pensar que la globalització no ha dit encara l’úl-
tima paraula. La globalització es fa des del punt de vista fonamen-
talment econòmic i, les pràctiques de teràpia que fa el Fons Monetari
Internacional i l’Organització Mundial del Comerç, etc., totes giren
al voltant del fet econòmic. Però nosaltres creiem que hi ha un espai
en la globalització que és la interrelació de pobles, perquè el fet de ser
poble no és res més que ser un graó d’humanisme d’abast universal.
Volem que sigui reconeguda la nostra realitat nacional no per tancar-
nos en nosaltres mateixos, sinó per obrir-nos cap als altres. Per tant,
hi ha una globalització on Catalunya s’hi ha de sentir compromesa,
que no és només la de tipus econòmic —on també hi hem de ser, lò-
gicament—, sinó aquella que comporta que la nostra experiència
societària, comunitària i política sigui capaç d’entrar en diàleg amb
altres pobles i nacions, amb solidaritat. Aquest és per mi un dels al-
tres grans objectius de cultura política que hem de perseguir.
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N’hi ha un altre que obeeix al fet que governar és exercir el poder,
però governar no vol dir posseir el poder. Per què? Perquè les insti-
tucions no són del partit polític que guanya aquella institució o aque-
lla elecció. Les institucions són del poble i els partits polítics tenim
l’obligació, per encàrrec del poble, d’administrar-les. I, per tant, les
institucions han de ser el contrapunt a la dialèctica política que hi ha
d’haver en un país. És bo un país amb força debat polític, i les insti-
tucions han de servir per encaixar-lo, per moderar-lo i per fer veure
que la institució està per damunt de l’estricte interès partidari.

Cal que, al nostre país —suposo que també a tots els altres—, es faci
un gran debat sobre la funció dels mitjans de comunicació. En primer
lloc, dels públics, perquè aquests viuen, en part, del diner públic i,
per tant, els hem d’exigir que tinguin una funció pública. Però tam-
bé dels privats, perquè segons la Constitució tots tenim llibertat d’ex-
pressió, però resulta que els qui hi han invertit tenen més llibertat
d’expressió que els ciutadans normals i corrents. I, per tant, per pri-
vada que sigui una funció i, lògicament, per digna que sigui com a
privada, té una responsabilitat social molt important.

I de la mateixa manera que, en l’etapa de la transició, hi va haver un
esplèndid compromís dels mitjans de comunicació i dels professio-
nals de la comunicació per obrir camí cap a la democràcia, ara que la
democràcia no està en perill perquè el dictador és mort, necessitem
un altre compromís fort i ferm davant un altre adversari, que és la
«banalització». Simplement cal decantar l’interès no cap allò que és
més espectacular, sinó cap allò que és més necessari.

Quant a Catalunya, com que del bé comú ningú en té el monopoli,
allò que ens cal fer és enfortir al màxim la democràcia formal, que és
la que dóna drets als ciutadans, dóna dret als grups i dóna dret al joc
polític, però no orienta cap on ha d’anar el bé comú, car aquest ha de
ser precisament objecte del debat permanent de la societat.

Però hem de reforçar la democràcia com a actitud en tots els àmbits
de la societat, no solament al Parlament de Catalunya. Hem de tenir
una actitud cívica, una actitud de diàleg, una actitud de llibertat, una
actitud de democràcia, en tots els indrets de la nostra societat. I, per
tant, hem de voler que el Parlament sigui l’expressió d’aquesta vo-
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luntat democràtica: la formal i la cívica; la de la gent que està dispo-
sada a assumir un compromís cívic davant la societat i que és capaç
de dialogar amb els autèntics representants del poble, que són els
elegits, que són els diputats, però que és capaç de trobar-hi punts de
complicitat i d’informació.

Hem de trobar al Parlament de Catalunya espais de diàleg entre els
partits polítics. Alguns diuen de vegades: «No entenem com pot ser
que, després de dir-se paraules gruixudes, se’n vagin junts a prendre
un cafè.» No comprenen que la defensa ferma de les pròpies actituds
enfront de les d’un altre no té per què malmetre una amistat, que sens
dubte ajudarà a un diàleg fluid entre els dos contrincants.

I, sortosament, al Parlament de Catalunya això es dóna amb una gran
fluïdesa, i és bo; i és bo que els partits i que els personatges polítics
no visquin barallats i enfrontats personalment els uns amb els altres.
Crear aquest àmbit de negociació, on s’han de compartir aquella colla
de valors que —com deia abans— són tan fonamentals perquè la
nostra societat trobi sentit, forma part de la raó de ser del Parlament.

I això cal fer-ho amb rostre humà, ja que hi ha alguns que diuen: «Els
parlaments han passat de moda. Són antiquats; ara, amb la informà-
tica, podrem saber el que pensa el poble només prement un botó.» El
dia que el poble s’expressés d’una manera tan mecànica, sense àni-
ma, sense rostre humà, la política hauria perdut tot el sentit.

Allò que fa que la política sigui imprescindible és que la gent sigui
capaç d’expressar els seus sentiments i les seves conviccions socials,
cíviques i polítiques com creu que les ha d’expressar, no mitjançant
respostes a preguntes prefabricades. I el recinte del Parlament és
el lloc adient d’expressió del pluralisme i de l’exercici de la demo-
cràcia.

Per tant, hem de fer servir tots els mètodes haguts i per haver per a
tenir tota la informació, però la política mai no ha de perdre aques-
ta dimensió de rostre. Per tant, el Parlament de Catalunya ha de ser
el lloc on els nostres polítics se sentin ben acollits, trobin el temps
i l’àmbit oportú per a comunicar-se entre ells, per a avançar quan
convé des de la dialèctica i quan convé des de la unitat.
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El Parlament de Catalunya és una institució en alguns aspectes dis-
tant, com deia abans, fins i tot geogràficament, a causa del seu edi-
fici i del seu Reglament. Però la distància realment preocupant seria
la de la divergència entre la societat i el món polític, quan la societat
anés per un camí —el de fer la viu-viu mitjançant el seu creixement
estrictament econòmic— i els polítics anessin només darrere del po-
der, no de construir una societat.

Sortosament, puc dir-vos —tant per la meva responsabilitat institu-
cional com per la meva experiència personal— que a Catalunya hi ha
un bon nivell de responsabilitat, de convivència i de capacitat de
diàleg. És possible, doncs, trobar al nostre país aquella condició que
faci que els nostres fills siguin una mica més lliures que nosaltres
mateixos, sabent que la llibertat —com també he dit abans— és el do
més preuat que portem dintre nostre, que és el de fer les coses amb
convicció i perquè són fruit dels nostres sentiments, que és l’única
manera de crear una societat digna.

Aquesta és la reflexió que els he volgut fer aquest vespre entorn del
tema que m’havien demanat, sobre si el Parlament s’ha de mantenir
aïllat o s’ha d’obrir a la societat.

Fragments de la conferència organitzada per Justícia i Pau
(Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Barcelona, 9 d’octubre de 2000)
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Crisi de les institucions

Excel·lentíssima Senyora Rectora de la Universitat Pompeu Fabra,
Il·lustre Senyor Secretari de la Mesa del Parlament de Catalunya, se-
nyor president de la Comissió Internacional, senyor director del
Museu d’Història de Catalunya, senyor director de l’Institut Univer-
sitari d’Història Jaume Vicens Vives, il·lustres senyores diputades i
senyors diputats, senyores i senyors, permetin-me que els doni for-
malment la benvinguda aquí en aquesta casa, tant per la matèria que
és objecte del seu estudi i de la seva professió com pel que significa
aquesta casa.

En la seva dissertació, el doctor Fontana ha fet referència a la histò-
ria d’aquest edifici. Deixin-me recordar molt breument que aquesta
casa que ens acull va començar essent l’arsenal que el rei Borbó d’Es-
panya, Felip V, va establir aquí per dominar Barcelona i, a través de
Barcelona, tot Catalunya. El seu objectiu absolutista era intentar es-
borrar la identitat de Catalunya del mapa de les nacions. De fet, com
veuen, no va aconseguir-ho, ja que continuem encara aquí.

Després, a través del dinamisme de la societat civil, al qual feia refe-
rència també el doctor Fontana, amb el canvi de mentalitat econòmica que
va significar una reforma agrària molt profunda i amb una incipient
revolució industrial, Barcelona va fer una exposició universal el 1888.
Arran d’aquesta exposició, aquest edifici es va transmutar en palau
reial, malgrat que no va ser mai utilitzat com a tal per la reina regent.
Per això, l’any 1931, quan Catalunya torna a recuperar les seves ins-
titucions, es decideix establir-hi la seu del Parlament de Catalunya.

Durant la dictadura del general Franco, lògicament no va existir Par-
lament de Catalunya, però, quan amb la democràcia vam tornar a
recuperar les institucions polítiques, Catalunya —a diferència d’al-
tres realitats autonòmiques— no va haver de plantejar-se on havia de
situar el Parlament —ja el teníem—, i aquí lògicament va continuar
la tasca parlamentària. Vostès són benvinguts aquí, en aquesta casa.

Vostès tracten professionalment un tema que, lògicament, té una
connotació tecnològica, una connotació tècnica i una connotació d’in-
vestigació, però permetin que els digui que, des de la visió política i
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del qui no és historiador, el tema que vostès tracten té un alt contin-
gut simbòlic i polític.

Tots els polítics hem de fer referència a la nostra història, i hi fem
referència, moltes vegades, amb aquella vella idea grega d’entendre
la història com aquest esforç per anar superant la mortalitat i la ca-
ducitat de les coses. Ho feia ja Homer donant aquella visió, diguem-
ne, de les grans gestes dels seus personatges. I ho feia d’una mane-
ra ja més propera a nosaltres mateixos el Pèricles, de Tucídides, que
intentava projectar aquesta permanència de l’actitud i de l’acció hu-
manes a través de la polis.

Nosaltres, els polítics, lògicament, fem referència a això. Els catalans
que sou aquí ho coneixeu perfectament, però permeteu-me que, en
aquest esforç simbòlic de demostrar la permanència de la nostra
nació, de Catalunya, que els catalans permanentment hem hagut de
fer, recordi les paraules d’aquell gran compositor, músic i violoncel·-
lista, Pau Casals —durant el període del seu exili, primer forçós i
després voluntari, de Catalunya—, que va pronunciar davant l’As-
semblea General de l’ONU. Com a català, sabia que no havia de per-
dre l’ocasió, que havia de demostrar que Catalunya existia, com ho
hem de fer molt sovint els catalans. I ell, en adreçar-se al conjunt de
les nacions, va parlar de Catalunya tot fent referència a la seva his-
tòria i a les seves institucions representatives. Permetin-me que els
llegeixi molt breument les seves paraules d’aquell 24 d’octubre de
l’any 1971 —per tant, en plena repressió franquista. Pau Casals,
doncs, adreçant-se a totes les nacions, deia: «Jo sóc català. Avui Ca-
talunya ha quedat reduïda a unes províncies d’Espanya. Però, què ha
estat, Catalunya? Catalunya ha estat la nació més gran del món.»
Veuen com necessitem la història amb el seu caràcter simbòlic i afir-
matiu? «Us diré», diu Pau Casals, «per què Catalunya va tenir el pri-
mer parlament molt abans que Anglaterra.» No sé si històricament
això s’aguanta o no s’aguanta —ho deia el senyor Sobrequés—, però
els pobles tenim necessitat d’afirmar-nos a través d’aquesta visió
simbòlica. Després seran vostès, els historiadors, els qui, a través de
la crítica, depuraran aquestes afirmacions, però les col·lectivitats ne-
cessitem un llenguatge simbòlic, encara que sigui una mica imprecís.
Pau Casals fa servir aquest llenguatge, i remarca: «I fou a Catalunya
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on hi va haver un principi de Nacions Unides.» I aleshores fa referèn-
cia a Toluges, etc.

Per tant, això que vostès tenen entre mans i que és objecte d’aquest
Congrés no és només una matèria d’estudi, sinó que té un alt contin-
gut polític. Per això, siguin benvinguts en aquesta casa, la casa de la
política de Catalunya.

Em sembla recordar haver llegit, atribuït a Benedetto Croce —Bene-
detto Croce, aquell polític i intel·lectual italià, del qual es preocupà i
escriví Antonio Gramsci, i que, a més, era membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans—, aquell aforisme —que per vostès deu ser una cosa
òbvia— que diu que tota història és història contemporània. Per tant,
quan vostès estudien les institucions representatives i parlamentàries
ho fan des del context contemporani, i fan una lectura de la història
a partir de les preocupacions dels seus conciutadans. Per aquest
motiu, voldria, modestament i des del punt de vista estrictament
personal, fer-los unes brevíssimes acotacions sobre el que signifiquen
avui les institucions representatives i els parlaments en la seva inhe-
rent crisi, que òbviament tots constatem.

La meva pregunta és: és realment una crisi de les institucions repre-
sentatives o és una crisi de la societat que també es reflecteix en les
institucions representatives? ¿Aquest escepticisme general que molta
gent té respecte a la dinàmica política que es dóna en aquestes ins-
titucions obeeix al fet que els parlaments no estan a l’alçada del que
la gent reclama com a visió col·lectiva o és un escepticisme que té les
arrels en el fet de tenir o no tenir consciència ciutadana i, per tant, en
una manca de relació social?

Són preguntes que em faig, freqüentment, per no atribuir a les insti-
tucions una crisi específicament seva, ja que potser es tracta d’una
crisi molt més àmplia. Els voldria traslladar aquest interrogant.

El cert és que les institucions són del poble, però moltes vegades els
polítics actuem com si les institucions fossin del partit que ha gua-
nyat les eleccions, i aquest sentiment s’incrementa cada vegada més.
El doctor Fontana acaba de fer referència a la guerra de l’Iraq. La gran
institució mundial de l’ONU ha estat utilitzada quan ha interessat
per a defensar una determinada tesi política i ha estat abandonada
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quan l’interès polític ha considerat que s’havia d’abandonar. Quan
les institucions formen part de les estratègies estrictament de poder
i de partit, el poble deixa de sentir-les seves. Per què? Perquè una
cosa és la dinàmica del poder i una altra cosa és la identificació de la
gent amb les institucions. Si pertànyer a les institucions no és un ele-
ment de moderació d’aquella funció que tenen els grups polítics d’as-
sumir-ne les responsabilitats, si les institucions no exerceixen d’ele-
ment de moderació, aquest distanciament —al meu entendre— es fa
cada vegada més gran.

En quants estats hem vist, durant aquest temps, com des de l’execu-
tiu s’ha intentat manipular el poder judicial per fer anar l’aigua al
molí propi? Quantes vegades no hem vist com aquesta intromissió
ha significat una font d’escepticisme extraordinària en el que és
—diguem-ne— l’equilibri institucional de la convivència?

Tota aquesta cultura política, que es dóna a mesura que ens anem
allunyant de l’experiència de la Segona Guerra Mundial i que fa que
ens tornem —si em permeten— més pragmàtics, és a dir, sense ide-
als, comporta cada vegada més l’erosió d’aquestes institucions. Re-
cordo que, en el moment en què ens enquadràvem en les diverses
opcions polítiques, teníem uns horitzons de la societat a llarg termi-
ni. No era el mateix la idea socialista que la comunista, la lliberal o
la democratacristiana, però tots ens comprometíem a una militància
amb uns determinats horitzons de la societat i el debat polític era un
debat que feia referència al futur de la nostra societat.

Això s’ha anat aprimant cada vegada més en funció del pragmatis-
me, i arribem en aquests moments a uns continguts polítics molt
immediatistes i, a la vegada, amb un gran component individualis-
ta. Recordin l’expressió de l’expresident Bill Clinton quan s’adreça-
va a Bush pare, en les eleccions que els enfrontaren, i li deia: «És
l’economia, estúpid.» Aquest reduccionisme de la política, que no
cerca una economia com a estructura de visió a llarg termini, sinó
només com a preocupació immediata i immediatista de la gent, fa
que les opcions polítiques tinguin un caràcter molt conjuntural.

Això fa molt difícil que la població se senti còmplice d’una colla de
valors, als quals els polítics haurien de servir i que haurien de verte-
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brar en funció de la dialèctica de la paraula pública, ja que moltes
vegades els mateixos polítics hem hagut d’elaborar unes propos-
tes que volen ser més una política de consum, que agradi a l’elector
perquè ens voti, que no pas una proposta de convivència del conjunt
de la societat. Aquest progressiu desenganxament s’adequa també,
en bona part, a una cultura dominant en què l’important és l’estatus
que jo visc, els interessos que jo tinc, des d’aquesta cultura de l’indivi-
dualisme. Les prioritats les tinc claríssimes: són els meus interessos
els primers, perquè no hi ha precisament aquesta cultura política
transversal entre la societat i el món polític i entre els diversos esta-
ments de la societat mateixa.

El doctor Fontana, en aquests moments, feia una crida a una socie-
tat civil forta. Una societat civil vigorosa, deia ell, exigeix una societat
civil que no sigui simplement la suma aritmètica dels interessos corpo-
ratius i privats. Una societat civil forta ha de poder formular aquells
punts de trobada amb altra gent que signifiquin una proposta de
convivència superadora del que és estrictament l’interès corporatiu.

Per tant, crisi de les institucions? Probablement. Crisi de la societat
mateixa tal com va evolucionant en el nostre món occidental? Proba-
blement. Quantes vegades no hem vist, per exemple, que les gene-
racions joves no militen en el camp polític amb la freqüència amb
què ho fèiem nosaltres a l’època de la transició política i que s’esti-
men més militar en una organització no governamental perquè po-
den tocar de més a prop l’efecte del seu compromís i el poden con-
trolar, mentre que en la política hi veuen un magma on no és possible
abocar precisament aquesta actitud constructiva de la societat? I ara
ens trobem, per exemple, amb una societat on hi ha militàncies a la
carta, per entendre’ns. «Faig això perquè em convé, no perquè cregui
que és necessari per a la societat», «votaré aquell partit perquè em
sembla que ara com ara és el que més s’adequa al que jo crec», però
un projecte de transformació conjunt de la societat, que és allà on la
política rep tota la seva dignitat, es troba en aquests moments en una
situació, al meu entendre, més aviat vaporosa.

Això és el que els voldria dir sobre la crisi de les institucions. Perme-
tin-me que els parli també, molt breument, d’aquells centres d’interès
del seu propi Congrés: la representació dels parlaments subestatals,
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estatals i supraestatals. Els explicaré una experiència molt per-
sonal, meva, com a president d’aquesta casa. Nosaltres tenim un
acord amb el Parlament flamenc, amb el Parlament escocès i també
amb el de Baden-Württemberg. Doncs bé, parlant un dia amb com-
panys d’aquests parlaments, em deia el flamenc: «Escolta, nosaltres
no tenim cap problema per anar a Europa. Moltes vegades Flandes
representa Bèlgica i, per tant, tenim aquesta relació absolutament as-
sumida.» L’escocès afegia: «Quan necessitarem que Escòcia entri di-
rectament en l’estructura política europea, el Govern britànic no hi
posarà cap problema.» I els de Baden-Württemberg confirmaven:
«Nosaltres tenim en l’estructura federal alemanya, en el Bundesrat,
que és allà on són presents els governs de tots els länder i que té ca-
pacitat de decidir quina ha de ser l’actitud que ha de prendre el Go-
vern en aquesta negociació, un instrument molt potent per estar pre-
sents a Europa.»

Malgrat que Catalunya té probablement més competències que algu-
nes d’aquestes regions, tenim vedada la nostra acció directa envers
Europa. Per tant, quan vostès estudiïn aquesta relació entre parla-
ments supraestatals i parlaments regionals, fixin-se molt en l’estatus
polític de cada regió en el conjunt del seu estat. Això és determinant.
Nosaltres tenim moltes competències de tipus administratiu en l’àm-
bit de la gestió política i tenim competències lògicament polítiques,
però no tenim mecanismes que facin possible que la catalanitat po-
lítica interioritzi des de si mateixa totes les interdependències que
tenim amb l’Estat i amb Europa. I aquest és el nostre objecte polític.
Sàpiguen que aquest problema existeix en el nostre país i, quan trac-
tin aquesta qüestió, tinguin-ho present.

Una altra acotació: si han llegit els diaris d’aquests dies, deuen haver
observat que la Corona d’Aragó ha esdevingut un problema de con-
trovèrsia política. Els he de dir que, amb tota normalitat, al llarg
d’aquesta legislatura, els quatre parlaments —de València, d’Aragó,
de Catalunya i de les Illes— hem treballat a diversos nivells, en l’àm-
bit de les presidències i en l’àmbit de les diverses comissions, en allò
que té un interès comú: el dret civil, l’àrea econòmica de tot aquest
àmbit, etcètera. Es tracta d’una relació de veïnatge del tot normal. Per
dir-ho gràficament, si un petit poble situat a qualsevol comarca vol
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establir una relació de bon veïnatge amb els pobles del costat, oi que
ningú no s’esquinça les vestidures? Per què parlar, avui, de la Corona
d’Aragó ha de ser motiu de polèmica en el conjunt de les forces po-
lítiques de l’Estat?

Tinguin present que moltes vegades la polèmica política és feta so-
bre una base poc sòlida. Es fa sovint d’una manera molt circums-
tancial i molt instrumental, en funció d’uns objectius polítics molt
concrets. Crec que, en aquest sentit, vostès ens poden ajudar amb la
seva tasca a desmitificar aquest problema, perquè deixi de ser-ho i es
converteixi, lògicament, en el que realment és: que tot el bagatge his-
tòric suposi, en l’actualitat, una aproximació d’un bon veïnatge en-
tre tots plegats perquè tenim un àmbit comú, que no va contra nin-
gú, i qui el vulgui fer anar dialècticament en contra d’una altra
realitat política distorsiona absolutament tot això.

Vostès parlaran també de les identitats territorials i de les assemblees
representatives. Abans els feia un esment de la història d’aquesta
casa, però, quan l’any 1931 el president Macià va decidir que això fos
el Parlament de Catalunya, la societat catalana era molt més unifor-
me que la que tenim ara, absolutament molt més uniforme. No s’ha-
via d’explicar què volia dir ser català, perquè la majoria de la gent ja
ho havia rebut de la seva família.

Avui ens trobem amb unes societats enormement més complexes.
La immigració, la generalització de la comunicació, tota la tecnolo-
gia, configuren una societat diferent. Com i de quina manera nos-
altres, en les circumstàncies actuals, hem de tornar a donar vitali-
tat a allò que els tècnics en diuen el demos —en aquest cas, el demos
català— per a adequar-lo a aquesta situació de manera que els ca-
talans trobin, a través d’aquest punt d’identificació, el mecanisme
sociabilitzat per a fer front als reptes de la nova societat? I aquest
és un gran repte polític a llarg termini, que exigeix la col·laboració
de tothom, que va en contra de la dinàmica de la confrontació par-
tidària, perquè exigeix precisament escoltar les diverses sensibili-
tats i integrar-les.

És possible, des d’una institució representativa com aquesta, trencar
el ritme de la confrontació partidària per arribar a fons a aquests
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problemes de base que tenim? És un interrogant que els asseguro
que, com a president d’aquesta casa, m’he plantejat moltes vegades.

És possible una democràcia formal sense una democràcia cívica com-
partida per la ciutadania com a valor? Lògicament, segons els papers
—la Constitució, l’Estatut, la Constitució europea—, sí que és possi-
ble. Però aquesta possibilitat que ens donen els papers, ¿es pot vigo-
ritzar si no hi ha aquesta sintonia transversal que són els valors de la
democràcia, això és, els valors republicans inherents a tot sentit de con-
vivència? Aquest és un punt que realment preocupa: veure de quina
manera les institucions, a més d’obeir les dinàmiques dels grups que
s’han d’enfrontar, que per això hi són, poden ser sentides com a prò-
pies pel poble, no només per la sintonia amb les diverses opinions
dels grups, sinó perquè són un element de cohesió, no solament en
els primers articles d’una constitució, d’un estatut, sinó de cohesió
viscuda amb tota la quotidianitat.

Aquests són els diversos problemes que em plantejo sovint des
d’aquesta Presidència i que —en acollir-los a vostès, com que no vo-
lia reduir la meva intervenció a un paper protocol·lari i formalista—
he volgut compartir, perquè des de la seva responsabilitat d’histo-
riadors, amb la derivació cívica que té la seva responsabilitat, puguem
anar teixint allò que la nostra societat cada vegada més exigeix, que
és la complicitat amb uns valors bàsics sobre els quals tots podem
trobar la dignitat de ser ciutadans.

53è Congrés de la Comissió Internacional per a l’Estudi
de la Història de les Institucions Representatives i Parlamentàries

(Palau del Parlament, 3 de setembre de 2003)
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3. Autonomia

ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA

Ara fa vint anys, al desembre de 1979, Catalunya veia reconegut,
d’una manera solemne i oficial, el seu dret a l’autonomia. En el pro-
cés de recuperació de les llibertats democràtiques, Catalunya re-
cobrava les seves institucions d’autogovern com a expressió de les
legítimes aspiracions del nostre poble.

Però l’Estatut que avui commemorem neix en el context de la Cons-
titució espanyola de 1978. Amb l’aprovació de la Constitució, Espa-
nya no només es proclama com un Estat plenament democràtic, sinó
que —com ha sigut una constant en la història espanyola recent— el
procés d’obertura a les llibertats democràtiques havia de comportar
també el reconeixement de les aspiracions nacionals de les diferents
comunitats històriques que conformen l’Estat espanyol.

Així mateix, aquesta Constitució és l’expressió del consens, d’un pac-
te, d’un compromís entre diferents forces polítiques, amb posicions
dispars sobre aspectes fonamentals de la vertebració de l’Estat, amb
posicions, fins i tot, antagòniques sobre el model d’organització ter-
ritorial de l’Estat i, més específicament, sobre el reconeixement del
dret a l’autogovern.

Fruit d’aquest consens, la Constitució democràtica espanyola assimila
i conté una expressa acceptació de la plurinacionalitat —els catalans
havíem volgut entendre així la distinció, avui tan malmesa, entre
nacionalitats i regions, prevista en l’article 2— i de la pluriculturalitat
de l’Estat. No és anecdòtic que Catalunya disposi de capacitat de
regir-se en matèria de llengua i cultura, o que hagi retrobat, després
de gairebé tres-cents anys, la seva capacitat per a reformar i generar
el nostre dret civil. Conté, també, un reconeixement de drets histò-
rics quan, en la disposició transitòria segona, articula un procediment
especial d’elaboració de l’estatut per a aquells territoris que, com Ca-
talunya, ja haguessin plebiscitat en el passat un projecte d’estatut. Tot
això ens feia entendre, llavors, que el sistema autonòmic dibuixat per
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la Constitució contenia unes previsions de no-homogeneïtat, suscep-
tibles de recollir la real pluralitat nacional de l’Estat.

Cal valorar el significat històric i emblemàtic de l’Estatut d’autono-
mia de Catalunya de 1979. Des del punt de vista formal, l’Estatut és
una llei orgànica d’elaboració complexa. És, en definitiva, una nor-
ma estatal que desenvolupa la Constitució, i que, com a tal, s’integra
en el bloc de la constitucionalitat, com un instrument essencial de la
construcció del nou model d’Estat.

Però, per als ciutadans de Catalunya, l’Estatut significava, llavors
i ara, la plasmació d’un pacte, la concreció d’una entesa entre un
Estat nou, que es construïa pas a pas sobre fonaments democràtics,
i l’aspiració d’un poble secular que sempre havia desitjat la seva
llibertat i la seva autonomia. En el marc de la Constitució de 1978,
l’Estatut és el fruit d’un pacte entre les forces polítiques —sovint ins-
pirades en el recel cap a les reivindicacions nacionalistes i els repre-
sentants polítics de les legítimes aspiracions d’autogovern del nos-
tre poble—, elaborat en el clima de consens que va permetre superar
la difícil situació política de la transició. Aquest clima de consens,
que va presidir la seva elaboració, va condicionar, sens dubte, el con-
tingut de l’Estatut, però també va fer-ne possible l’aprovació.

Però justament per les dificultats d’aquest procés, hem de retre un
record agraït als membres de l’Assemblea de Parlamentaris, de l’ano-
menada Comissió dels Vint, que, malgrat les dificultats i els entre-
bancs, varen contribuir a fer possible que Catalunya tingui avui la
seva norma institucional bàsica.

L’aprovació de l’Estatut de 1979 ha permès a Catalunya recuperar drets
històrics com a poble i dotar-se d’unes institucions pròpies d’autogo-
vern en el marc de l’Estat espanyol dissenyat per la Constitució. És
la norma essencial que fa possible el dret de Catalunya a accedir a
l’autogovern i a disposar d’un marc institucional propi. Ens ha per-
mès una actuació política i administrativa pròpia, que ha reforçat
encara més el desig d’autogovern dels ciutadans de Catalunya i que
ha permès reunir el nostre poble al voltant de les nostres institucions.

Gràcies a l’Estatut, els catalans podem articular, per exemple, un mo-
del propi de sanitat i un model educatiu, fonamental per al nostre fu-
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tur. Podem dotar-nos d’unes obres públiques concebudes segons les
nostres necessitats. Podem reforçar el nostre espai cultural i uns mit-
jans de comunicació que són una eina primordial per a la normalitza-
ció del nostre país. Podem exercir polítiques pròpies en agricultura,
en medi ambient, en benestar i, en definitiva, en molts altres camps.

És cert que, al llarg d’aquests vint anys de vigència de l’Estatut, el
desenvolupament del nostre autogovern ha viscut circumstàncies di-
fícils, sovint derivades d’una interpretació extensiva de les com-
petències de l’Estat i d’una lectura restrictiva del contingut estatu-
tari. El consens que va presidir l’elaboració de les nostres normes
fonamentals no sempre ha estat present en la vida política dels anys
posteriors.

Malgrat aquestes dificultats, la commemoració d’aquests vint anys
no ens ha de conduir a la negació dels avenços produïts. L’Estatut,
ara com ara, és l’instrument de què disposa el nostre poble per avan-
çar en la nostra consolidació nacional, per a dotar-nos de mecanismes
que ens permetin atreure els ciutadans cap a la política i cap al com-
promís comunitaris. Per aquesta raó, l’Estatut segueix sent la clau de
volta, la pedra angular del nostre edifici per a la unió entre les insti-
tucions i el poble de Catalunya en pro d’un futur millor, més solidari
i més cohesionat. Però som un poble que no es resigna a tenir unes
competències polítiques de segona, que no en té prou amb una lec-
tura restrictiva del nostre pacte amb l’Estat i que exigeix el reconei-
xement i la capacitat d’autogovern que ens ha estat llegada per la
història i per la voluntat dels nostres ciutadans i que necessitem per
construir el nostre futur.

L’article l, apartat 3, del nostre Estatut ens diu que «els poders de la
Generalitat emanen de la Constitució, del present Estatut i del po-
ble». També del poble. Quan el poble català reclamava l’Estatut d’au-
tonomia volia que la Generalitat —és a dir, el Parlament, la Presidèn-
cia i el Govern— fos la institució central, el punt de referència bàsic
en l’àmbit de la vida pública dels catalans. És per això que allò que
preocupa els catalans, tinguem-ne o no competències, ha de ser ob-
jecte de preocupació de les nostres institucions. En qüestions fona-
mentals per al nostre poble allà on no arriben les competències hi ha
d’arribar la voluntat política de tots plegats. Per exemple: en immi-
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gració del Tercer Món, qüestió que ara fa vint anys no era tan relle-
vant per al nostre poble com ho és ara.

Perquè durant aquests vint anys la societat catalana ha sofert profun-
des transformacions, no previsibles vint anys enrere. I molts dels
problemes que afecten els catalans d’avui no tan sols transcendeixen
les nostres possibilitats estatutàries sinó també la sobirania dels es-
tats. Un fet tan fonamental per a la vida dels nostres conciutadans
com la quantitat, qualitat i estabilitat dels llocs de treball ve deter-
minat, en gran mesura, per variables econòmiques no controlades
pels estats. És més, sovint s’escapen de l’àmbit democràtic de la po-
lítica, quan no és aquesta la que hi ha d’anar a remolc. O bé un altre
exemple: tots sabem que la cultura catalana perviurà en la mesura en
què el poble català sigui culte, és a dir, amb gust per la cultura de
qualitat; és per prestigi que ens mantindrem. Però també sabem que
a les potents indústries multinacionals de l’oci els interessa l’homo-
geneïtzació dels seus mercats, del mal anomenat consum cultural.
Com també sabem que a les potents indústries de la «banalització
social» no els interessa que el seu mercat tingui un acurat sentit crí-
tic. I sense sentit crític no hi ha cultura de qualitat. Hem d’estar
amatents perquè se’ns respecti la competència exclusiva en cultura,
com diu l’Estatut, perquè la cultura és element fonamental del nos-
tre poble. Però per aquesta mateixa raó, i amb la mateixa força cons-
tituent, tots plegats hem de saber encarar la cultura catalana d’una
manera positiva davant aquests reptes nous. És per això que ens cal
ser presents en l’elaboració de la política cultural de la Unió Euro-
pea, per exemple.

En aquest nou context, la vida d’una nació, d’una comunitat políti-
ca, depèn de la seva capacitat de crear cohesió i crear solidaritat en-
tre els seus membres. Depèn de la capacitat d’encarar el futur amb la
voluntat de preservar la identitat nacional en un clima de diàleg, de
participació i d’obertura cap a un nou horitzó. Si volem que la nos-
tra nació perduri a través dels segles, tenim l’obligació d’afrontar el
futur i de trobar les nostres pròpies respostes a totes aquestes grans
qüestions que dominen l’esdevenidor.

Tots aquests desafiaments poden transcendir el nostre Estatut i po-
den desbordar també la Constitució, però només els podrem supe-
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rar si som capaços d’encarar-los com a poble, com a nació i com a co-
munitat.

Per assolir-ho ens hem de fonamentar, primer, en la convicció dels
catalans de voler afirmar-se com a comunitat humana solidària, com
a poble; segon, en la força de les institucions polítiques que l’Estatut
ens ha restablert, per tal de vertebrar des de la catalanitat la nostra
vida política; tercer, en la nostra capacitat política i administrativa
d’orientar i executar les grans polítiques sectorials; quart, en la res-
ponsabilitat cívica, social i econòmica dels nostres conciutadans i en
la força de les seves pròpies organitzacions, i cinquè, en la sinergia
entre les diverses administracions catalanes. Tots aquests factors es-
trictament catalans, correctament travats, ens permeten avançar po-
líticament en la humanització d’aquesta estimulant societat del segle
XXI que s’albira. És aquest conjunt de factors que ens permet accep-
tar el repte d’aquest nou món amb la força de la nostra catalanitat.

L’abril del 1914, Prat de la Riba instituïa la Mancomunitat. Amb com-
petències de l’Administració local arborà polítiques d’abast nacional.
Així va omplir el buit polític de la Catalunya del seu temps. Nosal-
tres reclamem, avui, tota la potencialitat de l’Estatut, però amb posi-
cionaments polítics diferenciats: uns, amb el manteniment del seu des-
envolupament actual; altres, demanant una lectura més àmplia del
seu text; altres, proposant reformes o addicions, i altres, reivindicant-
ne una nova formulació. En aquest Parlament haurem de treballar
per cercar el màxim consens possible. Però tots demanem aquesta
potenciació de l’Estatut per raó dels nostres drets nacionals i, sobre-
tot, per la força moral del nostre projecte generacional de contribuir
des de la política institucional a fer de Catalunya, davant aquests
nous reptes, una societat cohesionada i humana, fidel als valors de la
cultura i de la seva cultura, amb un progrés econòmic que sigui fruit de
la responsabilitat i la capacitat d’iniciativa, que ens permeti una vida
digna a tots els catalans i ser solidaris amb altres pobles, i alhora que
ens permeti deixar un país vàlid per als nostres fills i per a les noves
generacions. És per això que sempre hem volgut un Estatut digne per
a Catalunya. L’Estatut, tots ho sabem, no és, no ha de ser, qüestió d’in-
terès exclusiu dels polítics, sinó que el nostre poble l’ha de veure com
una eina fonamental de la nostra convivència ciutadana.
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En els últims anys han desaparegut fronteres, s’han extingit mone-
des, els exèrcits han esdevingut supraestatals, han caigut sistemes
polítics i les distàncies comencen a ser conceptes del passat en un
món cada vegada més reduït. Aquestes noves realitats han de ser
contemplades per nosaltres, els polítics catalans, amb actitud cons-
tituent, amb la responsabilitat de qui construeix un nou marc de con-
vivència i de relació, treballat en el consens i en el diàleg polític i amb
la participació decidida de tot el poble de Catalunya. L’any 1225,
Jaume I va establir les Corts per tal de vetllar per l’ordenament de
la terra. Gairebé 800 anys després, aquest Parlament i totes les ins-
titucions de Catalunya hem de seguir vetllant perquè la nostra ter-
ra sigui un país ple de vida i carregat de futur. I això ho hem de fer
entre tots els qui som aquí avui en aquest Parlament perquè la polí-
tica és imprescindible per poder avançar en mig d’aquestes noves
realitats.

El nostre Estatut ha complert vint anys. Certament són ben pocs da-
vant la nostra existència mil·lenària com a poble, que no arrenca pas
ni amb la Constitució del 78 ni amb l’Estatut del 1979. Però, en demo-
cràcia, les lleis són el nostre patrimoni i la defensa de la nostra con-
vivència. Sense les lleis, la democràcia no existeix. En aquesta nova
etapa a Catalunya ens cal una política amb ambició, amb visió de
futur, que exploti al màxim les competències que conté l’Estatut i que
aprofundeixi les lectures i els significats que reforcen més la nostra
autonomia. És amb aquest consens de totes les forces polítiques aple-
gades en aquest Parlament que hem d’establir les bases polítiques
per encarar cohesionats aquests fets nous, tan fonamentals per al fu-
tur del nostre poble

L’Estatut que avui commemorem ens ha servit per a establir i pactar
quines són les nostres relacions amb l’Estat, i és la nostra responsa-
bilitat seguir atorgant i exigint tota la lleialtat al pacte que es va subs-
criure vint anys enrere, sabent que una democràcia no arriba a la seva
plenitud sinó comporta també el desenvolupament efectiu de les
nacions. Els reptes de futur ens exigeixen saber mirar més enllà del
nostre territori i de les ja febles fronteres de l’Estat, conscients que
només amb la cohesió, la democràcia i la participació podrem parlar
de tu a tu amb la resta del món.
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Que en aquest Parlament, sorgit de l’Estatut d’autonomia, institució
que acull la diversitat política del nostre poble i la seva unitat insti-
tucional al voltant de la democràcia i de la catalanitat, sapiguem
donar resposta als problemes dels catalans com a ciutadans i de Ca-
talunya com a nació.

Fragments del discurs amb motiu de la commemoració
del vintè aniversari de l’Estatut d’autonomia de Catalunya

(Palau de la Generalitat, desembre del 1999)

EL FEDERALISME ASIMÈTRIC

Permetin-me que, lògicament, no entri —ja que seria del tot irregu-
lar— en el tema del debat que vostès han iniciat. Jo només voldria
recordar a tots els antics diputats al Parlament de Catalunya que for-
meu part, o que formem part, d’un esglaó, d’una tradició política
pròpia del nostre país, i que, per tant, hem de mirar que aquesta tra-
dició ens vagi consolidant com a poble, cosa que avui encara no és
del tot clar.

És a dir, el nostre catalanisme polític ens ve d’una gent que, en prin-
cipi, va intentar anar a Madrid a transformar, diguem-ne, aquells
lobbies que tenien l’Estat absolutament agafat, com el lobby militar, el
terratinent, i fins i tot els poders de la mateixa Església. Aquest va ser
el propòsit de Pi i Margall: intentar aclarir una mica aquella situació.
I veient que no hi havia manera, retorna aquí i, junt amb l’Almirall,
crea aquesta tradició d’un nacionalisme català, d’un catalanisme
polític, que representava ben bé l’aspiració del nostre poble. Quan el
país viu el gran període de la Renaixença ningú no pensava encara
fer política sobre la recuperació de la nostra cultura i de la nostra llen-
gua literària. I són aquests homes els qui donen una dimensió polí-
tica a aquella recuperació cultural i lingüística.

La veritat és que, en aquell període, els polítics entroncaven perfec-
tament amb el sentiment profund del poble i, en aquest sentit, tota
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plasmació de la vida política catalana era un intent de fer de Catalu-
nya una cosa diferent del que passava a Espanya. I aquell orgull que
el nostre país tingués una categoria cultural, una categoria industrial
i tecnològica, i fins i tot un debat social viu com a societat moderna,
feia que la gent veiés en Catalunya no solament el seu sentit de per-
tinença, sinó un projecte de futur. I un projecte que responia a les
aspiracions del poble. Jo, a vegades, al llarg d’aquest debat, m’he
preguntat: «Si la gent ens escoltés, ¿els interessaria tot això d’un fe-
deralisme asimètric o d’una sobirania compartida o del que sigui?»
Probablement, a la immensa majoria, ben poca cosa. I segurament
aquesta és la primera pregunta que ens hem de fer: ¿La gent creu que
la política té aquella capacitat de generar un espai públic català
que sigui l’expressió dels sentiments que porta dintre? Aquesta, per
mi, és la pregunta prèvia, ja que cal que Catalunya aparegui, en
aquesta voluntat política, ben cohesionada i ben definida, i ben inter-
pretada, i ben vertebrada, anant poble i polítics a l’una. A Madrid
compten només el nombre de diputats que tenim, aquesta és la ve-
ritat. I la nostra força depèn de si tenim més o menys diputats.

Per tant, tot projecte de diàleg amb Espanya ha de respondre a un
projecte de país on tinguem la gent darrere, i els grans debats polí-
tics han d’obeir, al meu entendre, a això: que la política no esdevin-
gui una superestructura més, a Catalunya, sinó que sigui, precisa-
ment, l’expressió d’aquells sentiments que la gent ha de veure
traduïts en categoria pública, en categoria cívica, en categoria polí-
tica. I em sembla que aquesta és la nostra feina en una societat tan
canviant que ja no té res a veure ni amb la del 1931 ni amb la del 1939,
ni amb la del 1970, fins i tot. És una societat que canvia amb un ver-
tigen extraordinari, on els punts de referència de la gent són, moltes
vegades, instal·lar-se en una certa seguretat i, si em permeteu, en una
certa banalitat. Troba més punts de referència a veure si les accions
de Telefònica pugen o baixen que no pas si els grans debats institu-
cionals i polítics que tenim nosaltres els poden ajudar en alguna cosa.

Jo crec que tots nosaltres som de l’escola de gent com Pi i Margall;
som hereus d’Almirall, de Prat de la Riba, de Domènech i Montaner,
gent que, tots ells, venien d’un compromís amb la mateixa societat:
l’un en el camp de l’arquitectura, l’altre en el camp de la medicina,
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com el doctor Robert. Ells sabien veure, per mitjà de la seva expe-
riència de ciutadà, la dimensió política que portava implícita la seva
professió. Catalunya oferia un estil de polítics absolutament diferen-
ciat d’aquell tipus de política que es basa només a veure com un es-
tat, com un poder dur i fort, admet ser governat per mitjà de lobbies.

Per mi, aquesta dimensió de la nostra història, l’hem d’estar recreant
permanentment, i avui, a Catalunya, em sembla que els polítics ne-
cessitem una aproximació a la realitat del nostre poble, que és l’únic
que ens dóna força per negociar un pas endavant davant Madrid o
davant Europa. No fem el salt a Europa pensant que allà trobarem no
sé què. No, allà hi trobarem també els estats, encara que vestits d’eu-
ropeus. Per tant, la nostra força és la nostra capacitat de formular des
de la política coses amb què la gent es trobi cohesionada, es trobi
emparada, i que, sobretot, la Generalitat i els poders polítics de Ca-
talunya no siguem un més dins un reguitzell de poders: poder local,
poder provincial, poder autonòmic, poder de l’Estat, poder... Només
si els polítics som capaços de posar Catalunya com a referència fona-
mental i bàsica del nostre projecte, podrem tirar endavant. Si ho con-
vertim en una discussió purament tècnica, de poders, aleshores per-
drem aquella força que, per nosaltres, ens és fonamental, que és la
nostra gent, els catalans, els catalans d’avui. Cal que aquesta allau de
gent que ve de procedències diverses sàpiga trobar en el nostre pro-
jecte polític de convivència la dimensió pública que necessiten com
a persones.

A mi, em sembla que aquest és el repte que tenim tots i cada un de
nosaltres, des dels que van començar aquell catalanisme inicial, els
anys 1918 i 1919, fins a nosaltres que, modestament, també formem
part d’aquesta evolució i d’aquesta aspiració màxima de deixar als
nostres fills un projecte de país entusiasmador.

Fragments de la intervenció en el debat sobre «El federalisme asimètric»,
organitzat per l’Associació d’Antics Diputats al Parlament de Catalunya

(Palau del Parlament, 31 de març de 2000)
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4. Relacions amb Espanya

Aquests darrers mesos s’han caracteritzat per la formulació de noves
propostes destinades a articular la relació de dues nacions com Ca-
talunya i Euskadi amb la resta de l’Estat. La simultaneïtat del pla
Ibarretxe i de les noves redaccions estatutàries que es presenten des
de Catalunya no crec que siguin fruit de la casualitat, sinó conse-
qüència directa de la situació política que es viu a Espanya.

Per un costat, ha transcorregut un quart de segle llarg des de l’inici
de la transició. Un temps més que suficient per a veure que, tot i els
enormes èxits democràtics aconseguits, la qüestió de l’estructura
estatal i de la seva vertebració no s’ha resolt en absolut i continua
caracteritzant-se per la mateixa sensació de provisionalitat, de sobre-
entesos, d’hipoteques i d’improvisació amb què va engegar-se en
aquells anys confusos. Com a cos polític, hem aconseguit un Estat
democràtic, plenament equiparable als països del nostre entorn oc-
cidental, membre de la Unió Europea i econòmicament avançat. Però
la seva estructura interna segueix grinyolant, perquè la percepció
general és que no ha servit convertir-se en un instrument comú al
servei de totes les seves nacions. La qüestió de la plurinacionalitat no
ha estat resolta i és lògic que des d’Euskadi o des de Catalunya s’ex-
posin d’una manera clara i oberta el contingut de les nostres preten-
sions. La claredat i la franquesa són elements imprescindibles per a
qualsevol possible enteniment posterior. Carrasco i Formiguera, sens
dubte la figura més emblemàtica del meu partit i tal vegada la per-
sonalitat històrica més representativa de la tragèdia que va suposar
la guerra civil, havia escrit l’any 1931, comentant la seva intervenció
en les negociacions del Pacte de Sant Sebastià, que, en aquella reunió,
els representants catalans «vàrem parlar, però clar i català; i aquest
fou el nostre èxit», i que va ser la sinceritat i la claredat, la cruesa amb
què van exposar el problema, allò que va fer possible que, per pri-
mera vegada, les reivindicacions de Catalunya fossin preses en con-
sideració per les forces polítiques espanyoles.

Vint-i-cinc anys després de la Transició, amb suficient perspectiva
històrica i sense les amenaces involucionistes dels primers anys, és
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necessari resoldre la qüestió de les nacionalitats, però no manu mili-
tari ni per decret, que aquesta no és la manera de resoldre res, sinó
per la via del diàleg i de l’entesa. I per part dels nacionalismes català
i basc, és lògic encetar aquest diàleg mitjançant l’exposició lleial de
les nostres pretensions.

Per altre costat, aquesta sensació d’haver superat l’etapa de rodatge
constitucional coincideix amb una palpable política centralitzadora
del Govern central. Emparat en una majoria absoluta del tot legítima
i conscient dels efectes i la rendibilitat política de determinades ac-
tituds, el Govern de l’Estat sembla haver iniciat una política de con-
frontació amb el nacionalisme basc i també, tot i que en un to menor,
amb el nacionalisme català. Aquest segon factor també obliga a ha-
ver d’explicitar clarament, una vegada i una altra, que l’Espanya cen-
tralista no és pas l’única Espanya possible i que segurament tampoc
no és el model més indicat per a l’interès general, la llibertat i la con-
vivència.

Per això vull agrair a la Universitat d’Estiu Rafael Altamira el gran
encert que ha tingut d’organitzar aquest curs, perquè permet apro-
fundir aquestes vies de claredat i de diàleg que cada dia resulten més
necessàries per a superar els dèficits de la transició i completar la
construcció d’un Estat efectivament democràtic en tots els seus àm-
bits, erigits, com desitgem tots, en un instrument comú i compartit,
al servei de totes les nacions del seu territori i no pas d’una en par-
ticular.

També he d’expressar el meu agraïment pel fet de convidar-me a
participar en aquestes jornades. Espero que, en la mesura de les
meves possibilitats i a partir del meu ideari catalanista i humanista
cristià, els pugui explicar, clar i català, quins són els problemes que
es perceben a Catalunya per que fa a l’estructura de l’Estat i quines
serien les solucions possibles.
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Pressupòsits historicopolítics:
Catalunya, una nació en un Estat plurinacional

No fa gaire, el president del Govern manifestava de manera categò-
rica que ja s’havia tancat el model autonòmic. Amb això venia a dir
que, per ell, Espanya és una qüestió del tot resolta i indiscutible, que
les transferències d’autogovern havien estat completades fins i tot
amb excés i que qualsevol pretensió de major reconeixement i de ma-
jors competències per part dels governs autonòmics no havia de pros-
perar sota cap concepte.

No cal ni dir que cadascú és lliure de defensar les seves idees, però
crec que en aquestes manifestacions del senyor Aznar es percep una
clara incomprensió dels problemes reals que ens afecten. D’entrada,
les seves paraules confirmen que no entén la Constitució en el seu
ampli sentit d’instrument evolutiu i democràtic al servei dels ciuta-
dans i dels pobles. Qualsevol polític que consideri la Constitució com
unes noves Taules de la Llei, gravades a foc al Sinaí, immutables i
establertes per la mateixa divinitat, s’equivoca. La Constitució no és
altra cosa que una norma destinada a garantir la democràcia i a apro-
fundir-la. Qualsevol avenç democràtic que exigeixin els nous temps
no es pot veure mai frenat per lectures constitucionals esbiaixades o
fins i tot retrògrades. Si fos així, l’estaríem desnaturalitzant i la con-
vertiríem en una eina inadequada per a la convivència. Els britànics,
per exemple, no tenen constitució, i els nord-americans han tingut
prou cura no només d’anar esmenant la seva constitució plurisecular,
sinó també de posar-la al dia mitjançant progressives reinterpre-
tacions jurisprudencials.

Hem de fugir, per tant, de lectures fossilitzadores de la Constitució.
En democràcia no hi ha res tancat. La història ja ens ha vacunat prou
vegades contra pretensions similars i, sens dubte, hi haurà un dia en què
la Constitució del 1978 serà només un record de temps passats, igual
que ara ho són la Constitució del 1812 o la del 1931, nascudes totes
amb una vocació de perdurabilitat que no es va complir en absolut.

Però l’error més greu no radica en aquesta manca de realisme histò-
ric, sinó en el fet d’entendre que els drets i deures de les nacions que
hi ha a Espanya neixen i tenen el seu origen en el text constitucional.
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Si el primer error suposa no entendre la història, aquest altre supo-
sa desconèixer-la completament.

Em centraré en el cas català: Catalunya no neix com a nació el 1978,
ni com a comunitat, ni com a subjecte polític susceptible de drets i
deures. Catalunya és una realitat mil·lenària, amb una història rica
i densa que ha anat conformant una comunitat humana al llarg dels
temps i que ens ha convertit en una nació. Les nacions no neixen per
la Constitució. Les lleis, com a màxim, faran néixer l’Estat, però la
nació precisament és allò que justifica i legitima les lleis. La descolo-
nització de l’Àfrica, per exemple, va fer néixer molts estats, alguns
dels quals dissenyats mitjançant línies rectes de conformitat amb pa-
ral·lels i meridians, però això no els ha convertit en nacions. Són es-
tats, però no són nacions, i poden disposar de constitucions i de tota
mena de lleis, però això no els fa nacions ni atorga als seus ciutadans
una voluntat de viure junts i d’afrontar projectes en comú.

L’any 1714 Catalunya va perdre les seves institucions polítiques. La
pèrdua de la Guerra de Successió i els decrets de Nova Planta van
comportar la supressió de la Generalitat i l’absència de noves Corts
a Catalunya. El Principat va passar a ser governat segons les lleis de
Castella, tot i que va aconseguir mantenir vigent el seu propi dret
civil, cosa que, per exemple, no va passar al País Valencià després de
la batalla d’Almansa. Però la supressió de les institucions no ens va
desproveir del nostre caràcter de nació.

Ben al contrari, a partir del 1714 el país va saber continuar treballant
i generant riquesa i, el que és més important, va saber mantenir la
cohesió social. Tot això va generar uns valors i una manera de pen-
sar diferents d’una resta d’Espanya que mantenia una situació agrà-
ria, amb una classe dirigent nobiliària, centrada només en la vida i la
burocràcia de la Cort de Madrid.

Aquest és un estrany procés que cal interpretar en vista del que pas-
sava a Europa amb d’altres territoris també proveïts d’una important
empremta nacional. Al sud d’Europa, és a dir, al sud de París, de Lió
i dels Alps, la protoindustrialització catalana del segle XVIII és un fet
gairebé únic, que només es constata també a la Llombardia italiana.
Són dos territoris amb voluntat modernitzadora, que creuen en l’ètica
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del treball i en la capacitat per a millorar la situació de cadascú a
partir del propi esforç. A més, són dos territoris que miren més en-
llà. La Llombardia, per exemple, formà part de l’imperi austríac, i
això la connecta a Europa. Catalunya, a la seva manera, segueix dia
a dia les innovacions industrials i tecnològiques que es produeixen a
Anglaterra, i alguns dels més cèlebres telers britànics, el nom dels
quals figuren en qualsevol llibre d’història, són ràpidament impor-
tats i fins i tot millorats al Principat.

No totes les regions amb vocació nacional experimenten aquesta ma-
teixa trajectòria: ni Escòcia, ni la Borgonya, ni Provença, ni Nàpols,
ni Venècia, malgrat el seu intens tarannà nacional, tenen prou força
per a mantenir la cohesió i la identitat. I per contra, la Llombardia, en
el procés d’unificació italiana no es troba amb una altra nació que li
imposi una cultura i una identitat que li resulten estranyes. Per dir-
ho clarament, la Llombardia no sols s’incorpora a Itàlia sinó que fins
i tot dirigeix aquest procés i en controla el resultat. En canvi, Catalu-
nya es veu integrada en unes estructures informades d’un fortíssim
esperit centralista i centralitzador, configurades segons el model cas-
tellà i incapaces d’avançar cap a altres models comuns i compatibles
per a totes dues realitats. I això comporta la impossible mixtura en-
tre ambdues nacions i és la gènesi d’un problema que, de llavors
ençà, perviu en l’essència mateixa d’Espanya i que es plasma en la
contradicció que hi ha entre una concepció estatal uniformista i
centralitzant, inspirada en els trets culturals i nacionals de Castella,
i una realitat caracteritzada per l’existència de diverses nacions amb
una forta identitat.

Però, més enllà d’aquesta evolució socioeconòmica, Catalunya també
manté viva la seva voluntat política d’autogovern fins i tot en cir-
cumstàncies d’allò més difícils. Els moviments reivindicatius sorgei-
xen gairebé poc després dels decrets de Nova Planta. Revoltes, cer-
tament, d’escassa repercussió, produïdes l’any 1734 i 1736, en què ja
es reivindica la necessitat d’una «república lliure de Catalunya», alia-
da de Portugal, i en què es denuncia el comportament de França i
d’Espanya. Un segle més tard, en mig del procés d’industrialització
a què abans feia referència, s’inicia una etapa de renaixença cultural
que també donarà lloc a plantejaments polítics nacionalistes. La
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culminació d’aquest moviment es produeix l’any 1885, amb el Me-
morial de Greuges, en el qual es recull el descontentament empresa-
rial català pel lliurecanvisme del Govern i l’oposició de notables ju-
ristes catalans davant les intencions d’unificar el dret civil per a tot
l’Estat mitjançant un únic Codi civil. Set anys després, el 1892, s’apro-
ven les Bases de Manresa, formulació pública, expressa i sistemàti-
ca, dels postulats del catalanisme polític. El 1914 es constitueix la
Mancomunitat de Catalunya, que no és altra cosa que l’agrupació de
les quatre diputacions provincials catalanes, però que té la importàn-
cia de ser la primera institució política específica de Catalunya des
del 1714, i que perviurà fins a la seva dissolució per causa del cop
d’estat de Primo de Rivera l’any 1923.

El 1931, a la caiguda de la monarquia, Macià declara la República
Catalana, que, pocs dies després i d’acord amb les noves autoritats
de l’Estat, es transformarà en la Generalitat de Catalunya. L’Estatut de
Núria, tot i els retalls que experimenta a les Corts respecte de la pro-
posta original, configura un règim autonòmic que durarà fins a la fi
de la Guerra Civil.

En aquests dos segles llargs que van des del 1714 fins a la recupera-
ció de les institucions pròpies d’autogovern l’any 1931 existeix una
significativa seqüència de pensament polític que va des dels primers
intents de conformar una Espanya moderna segons el model català
fins a una posterior evolució cap al nacionalisme per raó de les suc-
cessives frustracions experimentades durant el segle XIX.

Tal vegada la primera expressió d’aquesta voluntat de redreçament
l’encapçala Antoni de Capmany (1742-1813). En la seva trajectòria
política, que el va portar a intervenir activament en les Corts de Ca-
dis, Capmany va defensar la idea de fer d’Espanya un veritable es-
tat nacional modern, però construït sobre la base de la societat civil
catalana. No es tractava de demanar un estat diferenciat per a Cata-
lunya, però sí que es reivindicava una visió antiuniformista i anti-
centralista que es justificava especialment en la defensa de les corpo-
racions municipals com a via de legitimitat i de descentralització.

Pocs anys després, un altre català, Jaume Balmes, intenta també in-
tervenir en política espanyola proposant una reconciliació entre car-
lisme i liberalisme i un acostament entre la reacció i la revolució. El
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pensament polític de Balmes, essencialment pragmàtic, és més o
menys contrari al provincialisme o als furs i entén Espanya com una
unidad gubernativa. Alhora, però, trobem en la seva obra al·lusions fre-
qüents a l’opressió soferta per Catalunya i textos en què parla de la seva
terra com una realitat diferenciada. Val a dir, però, que el fracàs d’una
de les seves iniciatives polítiques, el matrimoni entre Isabel II i el pre-
tendent carlista, el duc de Montemolín, el va portar a deixar la vida
política, publicant un article en el setmanari que ell mateix havia
fundat, anomenat El Pensamiento de la Nación, amb l’expressiu títol de
«¿Por dónde se sale?». L’aportació catalana a la I República, Pi i Mar-
gall, Figueres, etc., és la culminació d’aquest intent regeneracionista
d’abast estatal. I el seu fracàs n’és un signe ben visible.

En síntesi, el pensament polític dels primers precursors s’incardinava
essencialment en els corrents generals d’Espanya, tot i que amb una
visió menys unitarista.

La veritable aparició del catalanisme polític es produeix amb la Re-
volució del 1868 i en els fets que la seguiren. En aquest context, Va-
lentí Almirall conformarà ja un moviment nítidament polític i d’ins-
piració catalana, que beurà de fonts tan diferents com l’historicisme
romàntic, els decebuts dels moviments d’esquerra i també els de-
fensors d’iniciatives econòmiques com el proteccionisme. Comen-
ça així una intensa activitat que el portarà a impulsar el Diari Català
i el I i II Congrés Catalanista, que condemna l’afiliació dels catalans
a partits generals espanyols o el sucursalisme, i que culminarà amb
la seva obra cabdal, Lo Catalanisme, publicada el 1886.

Per Almirall, Catalunya representa l’element avançat i de progrés
d’Espanya i l’única força que pot impulsar-ne la regeneració. El que
cal, però, és que aquest moviment renovador i progressista català
tingui prou força a Catalunya per a modificar l’estat de coses a Espa-
nya. El catalanisme, doncs, comença amb un dels seus trets defini-
dors, és a dir, no com a separació d’Espanya sinó com a força que lluita
i malda per la seva transformació.

De llavors ençà, aquesta ha estat la gran línia del pensament polític
català, que, a més de la seva anàlisi de les relacions entre Catalunya
i Espanya, també va avançar cap a la reflexió a propòsit de l’essèn-
cia mateixa de Catalunya. En aquest sentit, qualsevol aproximació al
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catalanisme doctrinal ha de mencionar obligatòriament la figura de
Torras i Bages, que aconsegueix relligar catalanisme, modernitat i
tradició religiosa.

Aquesta llarga llista de pensament polític hauria d’incloure extenses
referències a l’obra de Prat de la Riba, veritable definidor del nacio-
nalisme català amb la seva obra La nacionalitat catalana, però també
a altres figures fonamentals, com Cambó, Bofill i Mates, Martí i Ju-
lià o molts altres, tots ells de summa importància per a entendre què
és i què significa el nacionalisme català.

En definitiva, el catalanisme polític s’ha caracteritzat sempre per la
seva voluntat regeneracionista. Com deia Almirall, «aquí el elemento
avanzado es el catalanista y debe serlo, porque está más al corriente
de los progresos que han hecho las ciencias políticas y sociales y
porque no se ha quedado rezagado en teorías que estuvieron en boga
hace un siglo, pero que hoy están desautorizadas por la teoría y
desacreditadas por la práctica, como esos centralistas para quienes es
todavía artículo de fe que un grande Estado, con un gran poder, con
una Constitución en que se consignen más o menos derechos y en el
que todos se muevan, dentro de un mismo círculo, al mismo compás,
y con iguales aspiraciones, es el non plus ultra de la perfección polí-
tica». Com va deixar prou clar un altre prohom del catalanisme po-
lític, el doctor Robert, alcalde de Barcelona en els primers anys del
segle XX, el catalanisme és regeneracionista i, en l’àmbit espanyol,
el regeneracionisme es defineix en clau catalana.

Però també el catalanisme ha estat un moviment cultural que ha sa-
but conjugar la diferència entre nació i estat. Per al catalanisme, la
nació és una comunitat natural, prepolítica, que dota els individus
que la integren de personalitat i identitat per tal com tenen uns ele-
ments definitoris propis, com ara la cultura, la llengua o el dret. Per
contra, l’estat sí que és una comunitat política, contingent, acci-
dental i, en moltes ocasions, artificial. Com deia un dels altres grans
referents del catalanisme polític, el doctor Carles Cardó: «La nació
és un ambient d’esperit, saturat de flaires de tradició i poblat d’ins-
titucions naturals —llengua, dret, costums— que afaiçona els espe-
rits... [i els proporciona] un estil determinat i perfectament conei-
xedor.»



217Catalunya

Prat de la Riba ho va sintetitzar prou bé constatant que «si existeix un
esperit col·lectiu, una ànima social catalana que ha sabut crear una
llengua, un dret, un art catalans, he dit el que volia dir, he demostrat
el que volia demostrar: això és, que existeix una nacionalitat catala-
na». I més endavant afegirà: «així, el nacionalisme català, que mai no
ha estat separatista, que sempre ha sentit intensament la unió ger-
manívola de les nacionalitats ibèriques dintre de l’organització fede-
rativa, és aspiració enlairada d’un poble que, amb consciència del seu
dret i de la seva força, marxa amb pas segur pel camí dels grans ide-
als progressius de la humanitat».

Transició i pacte polític

Tots aquests projectes es van frustrar amb la Guerra Civil i la dicta-
dura franquista, amb un cost gravíssim per a Catalunya tant en nom-
bre de víctimes —el mateix president de la Generalitat va ser afuse-
llat el 1940— com en nombre i qualitat de la gent que va haver de
marxar a l’exili, mantenint-hi la vigència de les institucions (Govern
i Parlament).

Malgrat tot, el catalanisme va liderar una part important de la resis-
tència antifranquista. Ben aviat, a l’exili, el 1940 es va organitzar el
Consell Nacional de Catalunya; el 1953 es forma el Consell Nacional
Català, de Batista i Roca. A l’interior, el 1944 es publiquen els primers
llibres en català; es crea el Consell Nacional de la Democràcia Cata-
lana el 1945, i l’any següent es refà la Federació Nacional d’Estu-
diants de Catalunya. Per la mateixa època, l’Orfeó Català reprèn les
activitats i s’inicien els treballs de coronació de la Mare de Déu de
Montserrat, que es va convertir en la primera gran manifestació del
catalanisme silenciat.

El moviment catalanista es revifarà també per l’aportació del PSUC,
que permetrà integrar la classe obrera immigrada dintre de les reivin-
dicacions catalanes. Així mateix, part de l’Església també adoptarà
un clar compromís catalanista.

Cap a la fi del franquisme, gairebé la totalitat de les forces democrà-
tiques tenien Catalunya com a marc de referència nacional. En aquest
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context, apareixeran plataformes polítiques pluripartidistes, que
donaran lloc a l’Assemblea de Catalunya, o al Consell de Forces Po-
lítiques o al Congrés de Cultura Catalana. Així, com es pot constatar
en els manifestos de l’època o en els llibres d’història, en els darrers
batecs del franquisme, els anys 1975-76, tant l’Assemblea de Catalu-
nya com el Consell de Forces Polítiques reivindicaven un retorn als
principis i institucions de l’Estatut del 1932 «com a via per a arribar
al ple exercici del dret d’autodeterminació» i «com a primer pas en
l’exercici concret del dret a l’autodeterminació».1 A més, en aquests
organismes s’hi aplegaven forces de tanta significació com PSUC,
PSOE, ERC, UDC, CDC, CCOO i UGT, per la qual cosa semblava que
aquestes demandes havien de portar en un lapse de temps immediat
al reconeixement d’Espanya com a estat plurinacional.

Fins i tot en documents d’abast estatal es percebia la mateixa sensi-
bilitat. Així, el Congrés del PSOE del 1974 assumia una clara defen-
sa del dret d’autodeterminació, que comportava «la facultat de cada
nacionalitat per a determinar lliurement les relacions a mantenir amb
la resta de pobles que integren l’Estat espanyol», defensa que es rei-
terarà una altra vegada en termes molt similars en el Congrés del
1976. Per la seva part, el Manifest-programa del PCE del 1975 procla-
ma el dret dels diferents pobles d’Espanya a decidir lliurement els
seus destins.2

Així mateix, en plena Transició, l’any 1977, es produeix un fet abso-
lutament aïllat en tot aquest procés i sense cap altra analogia per a les
restants nacionalitats històriques, com ho és el retorn del president
de la Generalitat a l’exili, Josep Tarradellas, únic cas en què des de la
legalitat emanada del franquisme i de la Transició es reconeixia un
càrrec i unes institucions republicanes.

Però aquestes elevades expectatives inicials, que suposaven sens
dubte una ruptura tant respecte de l’unitarisme franquista de la
«una, grande y libre» com respecte del tradicional i plurisecular cen-

1. Cites extretes de J. B. Culla, a Catalunya-España. Un diàleg amb futur, diversos autors. Planeta,
Barcelona, 1998, pàg. 95.

2. Cites extretes d’Andrés de Blas, a Transición política y consolidación democrática. España
(1975-1986), diversos autors. CIS, Madrid, 1992, pàg. 110.
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tralisme uniformador espanyol, es van veure notablement rebaixa-
des en el trànsit polític del franquisme a la Constitució del 1978. Les
raons són diverses i en les possibles explicacions hi juguen encara un
paper important les posicions ideològiques de cadascú. En síntesi,
però, hauríem de referir-nos a dues causes indubtablement objecti-
ves i constatables.3

D’entrada, els governants que van regir la transició no provenien del
camp de l’antifranquisme sinó que, ben al contrari, n’eren els seus
més directes successors ràpidament reciclats, i, òbviament no parti-
cipaven dels plantejaments polítics que hem vist que caracteritzaven
els manifestos del PSOE o del PCE. Per als alts càrrecs de la UCD, els
nacionalismes perifèrics els resultaven una complicació addicional i
molesta, que irritava profundament els militars i que, a més, sembla-
va que podia portar cap a una desintegració de l’Estat. Com s’ha dit
reiteradament, el Govern de la UCD no tenia un model d’organitza-
ció territorial de l’Estat i, en aquest àmbit com en molts d’altres, ac-
tuaven amb grans dosis d’improvisació i segons les necessitats del
dia a dia.

Així mateix, també hi va haver importants canvis de criteri en el si
de les forces polítiques actuants a Catalunya. Com ha dit gràfica-
ment l’historiador J. B. Culla, «els actors polítics van passar del ra-
dicalisme d’una oposició rupturista al pragmatisme d’una oposició
reformista i a la moderació dels qui competien per un electorat abun-
dós i s’impacientaven per ocupar parcel·les de poder. Això va com-
portar successives i importants renúncies» i especialment —des de
la perspectiva catalana— «la desactivació d’aquells plantejaments
massa audaços en matèria de sobirania». Val a dir també que la ma-
jor part de les forces existents es van anar vinculant i integrant en
altres formacions d’àmbit estatal, per la qual cosa van quedar sub-
jectes a plantejaments i estratègies de caràcter espanyol. Com ha des-
tacat el mateix autor citat, després de les eleccions del 15 de juny de
1977, només el 27% dels votants a Catalunya havien donat suport a
forces d’obediència estrictament catalana i només 14 dels 47 diputats
electes no havien d’obeir ordres procedents de Madrid ni estaven

3. Se segueix l’argumentació de J. B. Culla en l’obra citada, pàg. 96.
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subjectes a la seva disciplina. Al final de la legislatura només en que-
daven 8.

La Constitució i l’Estatut d’autonomia, doncs, són fruit d’aquestes
circumstàncies. D’entrada, és cert que conté diversos paràgrafs que
permeten deduir un cert reconeixement de la plurinacionalitat
d’Espanya. El preàmbul, per exemple, fa referència a «los pueblos
de España» i l’article 2 garanteix el dret a l’autonomia de les nacio-
nalitats i regions. L’article 4 estableix la cooficialitat de les banderes
pròpies de les comunitats autònomes. Pel que fa a la llengua, es re-
coneix que les altres llengües espanyoles constitueixen un patrimoni
cultural que cal respectar i protegir. La disposició addicional prime-
ra parla també d’emparar els drets històrics dels territoris forals, per
la qual cosa és evident que la Constitució reconeix l’existència de
drets previs i anteriors al seu mateix text, i la disposició transitò-
ria segona articula una via ràpida de tramitació dels estatuts per a
aquells territoris que, disposant d’ens preautonòmics de govern, ha-
guessin plebiscitat anteriorment, és a dir, sota el règim republicà, els
seus respectius estatuts.

Però, ultra aquests elements de reconeixement, el text constitucional
també manté una altra línia unitària. Així, l’article 2 proclama «la in-
disoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible
de todos los españoles» i el castellà com a «lengua española oficial del
estado», essent l’única que tots els espanyols tenen el deure de conèi-
xer i el dret a fer servir.

En aquest context, el catalanisme polític va continuar amb el seu secu-
lar tarannà regeneracionista i reformista, amb la mateixa voluntat de
sempre de convertir Espanya en un Estat plurinacional per la via de la
reforma i evolució de les seves institucions. A Catalunya, la Consti-
tució va rebre el vot positiu del 61,6% del cens, mentre que, a Euska-
di, el seu suport amb prou feines va superar el 42%.

El sistema autonòmic previst a la Constitució quedava sota la
inconcreció. En síntesi, es regia per unes normes ambivalents, de les
quals podia resultar que només alguns territoris accedissin al siste-
ma autonòmic. En conseqüència, havien de preveure la coexistència
de territoris amb autonomia juntament amb altres zones subjectes al
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poder central. El règim autonòmic, doncs, no s’imposava necessàri-
ament a tots els territoris de l’Estat, malgrat la generalització que es
va produir en els anys següents. Així mateix, el procediment d’ela-
boració dels estatuts suposa el reconeixement de certa potestat organit-
zativa per tal com el seu contingut és establert inicialment per les na-
cionalitats i regions impulsores. No obstant això, el contingut final ha
de ser aprovat per les Corts Generals sota forma de llei orgànica.

Com a trets que vostès ja coneixen perfectament, cal destacar que les
comunitats autònomes obtenen competències legislatives i adminis-
tratives i que les seves lleis tenen idèntica naturalesa i eficàcia jurí-
dica que les normes de l’Estat.

Tot això configura un Estat sui generis, que supera la simple des-
centralizació dels estats unitaris i que tampoc no és del tot federal,
tenint en compte principalment tant la diferent intensitat amb què el
desig d’autogovern es viu en els diferents territoris com la pràctica
manca de participació de les comunitats autònomes en els processos
de decisió estatal i comunitària, l’absència d’una cambra veritable-
ment territorial i la inexistència de cap tipus d’intervenció autonòmi-
ca en supòsits de reforma constitucional.

Pel que fa a l’Estatut català del 1979, els seus tres eixos bàsics són la
seva dimensió política substantiva, és a dir, el fet de ser resposta a
la voluntat política d’autogovern existent a Catalunya; la bilaterali-
tat fiscal, que preveia successius pactes i acords de finançament, des-
prés rebaixats notablement per la LOFCA, i, de summa importància,
la competència exclusiva en matèria de cultura.

Aquesta indefinició, òbviament, havia de fer evolucionar les interpre-
tacions constitucionals i estatutàries segons l’equilibri de poders exis-
tent a Madrid i la capacitat d’influència de les diferents nacionalitats
en la política estatal. A més, com és obvi, depenia fonamentalment
de la interpretació i doctrina que anés emanant del Tribunal Consti-
tucional.

I pel que fa a aquesta doctrina constitucional, des de Catalunya con-
siderem que s’han produït encerts notables i també altres qüestions
problemàtiques que no s’han resolt satisfactòriament des de la nos-
tra perspectiva.
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Entre els encerts, cal destacar vuit qüestions: el ple reconeixement
del català com a llengua pròpia de Catalunya; el reconeixement del
dret a la diversitat i, per tant, la possibilitat d’ordenaments legals
diversos per als diferents territoris de l’Estat; la potestat de les au-
tonomies de fer el desenvolupament legislatiu, amb l’establiment
previ de les normes bàsiques estatals; el reconeixement que les auto-
nomies, i en el nostre cas, la Generalitat, també són Estat i els seus
actes produeixen efectes en la resta de l’Estat; el principi de fidelitat
constitucional, segons el qual l’Estat no pot retenir permanentment
una competència atribuïda a la Generalitat ni atorgar-li una capaci-
tat merament subsidiària; així mateix, la facultat de concedir subven-
cions no pot alterar l’atribució de competències, cosa que per a la Ge-
neralitat és fonamental en matèria de cultura. Un altre encert radica
en la prohibició del fet que el legislador estatal s’atribueixi la capa-
citat de dictar normes interpretatives de la Constitució. I en darrer
lloc, cal destacar que el Tribunal Constitucional no ha prorrogat mai
el vet suspensiu de les lleis autonòmiques, reconeixent de facto la le-
gitimitat democràtica d’aquestes lleis.

Però al costat d’aquests encerts hi ha tres punts que comporten una
notable incomoditat:

En primer lloc, el concepte de bases legislatives ha generat una doc-
trina molt confusa, que no permet establir clarament el mateix con-
cepte ni tampoc els seus límits respecte de les competències de les co-
munitats autònomes.

En segon lloc, les subvencions finalistes que l’Estat concedeix a les
comunitats autònomes les converteixen en una mena de finestreta
destinada només a pagar subvencions i s’elimina així qualsevol ti-
pus de decisió política.

I en tercer lloc, s’ha produït una interpretació cada vegada més ex-
tensiva del concepte de bases de coordinació i planificació general
econòmica, per la qual cosa les autonomies han vist cada vegada més
reduïdes les seves competències.

Paradoxalment, tot i que la Generalitat o qualsevol altra institució
política de les comunitats autònomes sigui la mateixa, arribem a la
situació absurda que les seves competències reals puguin variar en
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extensió i fins i tot en la intensitat del seu exercici segons com variï
l’actitud política del Parlament i del Govern de l’Estat, l’actitud po-
lítica del parlament i del govern de la comunitat autònoma, i, per fi,
segons la doctrina que vagi formulant el Tribunal Constitucional.

Als problemes d’indefinició conceptual i jurídica que han caracterit-
zat la singladura constitucional hem d’afegir també les incidències po-
lítiques experimentades. Les eleccions del 1979 van situar el govern
de la UCD en una situació de debilitat, agreujada encara més per la forta
oposició del PSOE i la mateixa divisió interna del partit del Govern.
A més, l’any 1978 es va generalitzar la creació dels anomenats entes
preautonómicos, concebuts com una manera d’evitar la sensació de
«greuge comparatiu» produïda després del restabliment provisional
de la Generalitat de Catalunya i del Consell General del País Basc.

Aquesta generalització, coneguda com el café para todos, tampoc no
va ser rebuda en les nacionalitats històriques, les quals van percebre
immediatament la voluntat que hi havia d’igualar a la baixa el reco-
neixement i la capacitat política de les diferents autonomies, amb la
qual cosa es condicionava l’evolució futura d’aquestes institucions.
Tot això, no cal dir-ho, en mig de fortes resistències impulsades per
cercles patronals, pels cossos funcionarials i, especialment, per me-
dis militars.4

La victòria de Convergència i Unió en les primeres eleccions autonò-
miques a Catalunya va sacsejar també la situació política. D’entrada,
va augmentar la por de caure en una atomització i centrifugació de
l’Estat a mans de partits perifèrics i, d’altra banda, va provocar en el
Partit Socialista —fins llavors la força hipotèticament cridada a gua-
nyar les eleccions autonòmiques catalanes, la qual sens dubte hauria
mimat la Generalitat i l’hauria utilitzada com una peça clau per a ac-
cedir a la Moncloa— 5 una sensació de despit que el va portar a fixar
les seves noves prioritats en la conquesta del poder central, cosa que
els va convertir, en paraules del professor Culla, «de paladins de
l’autonomisme a zelosos defensors de les prerrogatives de l’Estat».

4. Josep M. Vallès, a Transición política y consolidación democrática. España (1975-1986), cit.

5. Se segueix l’argumentació de J. B. Culla en l’obra citada, pàg. 99.
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La resta també és prou coneguda: el 23 de febrer de 1981 es va pro-
duir l’intent de cop d’estat, i poc després, sota el govern de Calvo
Sotelo, es posava en marxa la política harmonitzadora inspirada en
els informes de García de Enterría, que van donar lloc a la Llei orgà-
nica d’harmonització del procés autonòmic, de l’any 1982, anul·lada
gairebé en la seva totalitat pel Tribunal Constitucional l’any següent.

El PSOE, però, va aconseguir una aclaparadora majoria en les elec-
cions generals del 1982 i CiU, l’abril del 1984, va obtenir també una
molt folgada majoria absoluta en les eleccions nacionals catalanes,
fets aquests que van conduir a una notable distància i tibantor entre
l’Estat i la Generalitat, expressada gràficament en la frase del llavors
delegat del Govern a Andalusia, Tomás Azorín, quan va dir allò de
«vamos a meter a Pujol en la cárcel».

Aquesta situació va perdurar fins a l’any 1988 —any en què una al-
tra vegada CiU va obtenir majoria absoluta al Parlament de Catalu-
nya— quan el PSOE començava a notar ja l’erosió del poder i més
encara quan va estar a punt de perdre la majoria absoluta l’octubre
del 1989. Llavors, va iniciar-se un clima de col·laboració parlamentà-
ria entre CiU i PSOE, que, malgrat les consecucions que va reportar
per a l’interès general, va donar lloc als primers intents d’erosió i
desgast partidaris, concretats tant en les expressions de Rodríguez
Ibarra, que acusava de «chantajear al Gobierno», com en l’inici de
certes campanyes mediàtiques del llavors principal partit de l’opo-
sició.

La col·laboració es va fer encara més intensa a partir del 1993, quan
el PSOE va perdre la majoria absoluta i necessitava els diputats de
CiU per a aconseguir-la. Aquella legislatura va permetre redreçar la
política econòmica del Govern —CiU sempre havia demanat un clar
suport a l’economia productiva en contra de l’economia especulati-
va o del pelotazo, que semblava dominar a Madrid— i alhora va per-
metre culminar amb èxit un compromís important de relleu interna-
cional, com ho era la presidència europea. El suport parlamentari
també va permetre aconseguir nous avenços en matèria de finança-
ment autonòmic i coresponsabilitat fiscal. Com ha dit el president
Pujol en relació a aquesta etapa, «vam fer un pacte sobre política
general, que no era difícil perquè, en tot allò que es referia a la supe-
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ració de la crisi, a la política europea i a la política de modernització,
hi estàvem d’acord».6

La història la coneixen tots vostès: aquest pacte de governabilitat no va
ser digerit per una dreta espanyola que acabava de veure frustrades
les seves aspiracions de conquesta del poder i que, gairebé des de
llavors mateix, es va dedicar en cos i ànima a parlar de suposats ge-
nocidis lingüístics a Catalunya, a espoliacions pressupostàries, o que
al·ludia dia sí i dia també al Govern de l’Estat com a ostatge dels na-
cionalistes catalans. Tot això, a més, acompanyat d’una implacable
denúncia i utilització mediàtica d’un dels fets més lamentables de la
nostra democràcia, com ho va ser l’actuació dels GAL.

Tot i això, la situació es va invertir el 1996. Els resultats electorals del
3 de març van situar el PP en la mateixa tessitura que el PSOE, és a
dir, depenent dels vots de CiU per tal d’assegurar la governabilitat
de l’Estat. Els resultats d’aquella legislatura es van traduir en l’im-
puls per al compliment dels criteris de Maastricht, reformes en ma-
tèria de política econòmica, certes millores en el finançament català
i altres avenços en matèria simbòlica i competencial, com per exem-
ple la supressió de la figura dels governadors civils o el traspàs de
competències policials als Mossos d’Esquadra.

La capacitat de decisió del nacionalisme català a Madrid —o, si més
no, la necessitat imperiosa dels nostres vots per a governar— es va
acabar amb la majoria absoluta del PP de l’any 2000. Fins i tot, el
mateix PP ha pogut influir en la política catalana per raó de la majoria
només relativa de CiU. Aquest escenari diferent ha permès consta-
tar que els avenços cap al reconeixement de la plurinacionalitat i cap
a un major protagonisme dels nacionalismes perifèrics han estat gai-
rebé circumstancials i, si més no, superficials. El mateix president Pu-
jol deia que «quizás un día habrá que preguntarse si el nacionalismo
catalán no ha sido más eficaz para contribuir al progreso general
español que al reconocimiento de Catalunya dentro del Estado espa-
ñol. Si así fuese», continuava dient el president, «ustedes compren-
derán que para mí no sería ninguna satisfacción, pues me gustaría

6. Conferència de Jordi Pujol «Mis experiencias de Gobierno», Real Academia de la Historia,
Madrid, 4 d’abril de 2001.
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que un día me dijeran: ustedes han sido tan útiles en la contribución
al desarrollo general español —que ha sido brillante durante estos
años— como al definitivo reconocimiento dentro de ese marco de lo
que son ustedes como nación, como cultura, como economía, como
lengua... Eso, en todo caso, la historia lo dirá.» 7

Però tot això ve acompanyat d’un innegable ressorgiment del centra-
lisme hispànic, que ja consideràvem superat. Podríem fer una ràpi-
da enumeració de qüestions que ho demostren, tant des de l’àmbit
governamental —per exemple, l’ampliació d’hores destinades al cas-
tellà en l’ensenyament, homenatges a megabanderes, discursos infla-
mats per la presa de l’illot del Perejil, etc.— com també en altres
àmbits institucionals. En aquest sentit, les declaracions del defensor del
pueblo o del mateix president del Tribunal Constitucional, innegable-
ment desqualificadores per a les nacionalitats històriques, demostren
que encara queda molt de camí per córrer i que el nacionalisme es-
panyol, ara del tot desacomplexat, no sembla tolerar bé els avenços
cap a altres escenaris de plurinacionalitat i de majors reconeixements
i llibertats col·lectives. I això no passa només en les esferes de la dreta
espanyola governant, sinó que també es pot constatar en l’oposició
suposadament d’esquerres. En aquests darrers mesos, tots hem sentit
declaracions incomprensibles de Rodríguez Ibarra, que no fa gaire
fins i tot afirmava que calia limitar o impedir la representació en el
Congrés dels partits nacionalistes. Suposo que es referia als naciona-
listes «perifèrics», perquè, dels partits nacionalistes espanyols, no en
deia res.

Vint-i-cinc anys després

Totes aquestes situacions no han deixat bon regust. D’entrada, per-
què es percep un innegable dèficit democràtic en el funcionament de
les nostres institucions estatals. Com hem vist, en els anys del darrer
franquisme i en els inicis de la Transició, semblava que l’adveniment
democràtic havia de portar-nos inexorablement cap a un major res-

7. Conferència de Jordi Pujol, cit.
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pecte dels drets col·lectius i nacionals. L’Espanya plural semblava
llavors possible, però hem d’acceptar que, tot i el molt camí que s’ha
recorregut, la major part del trajecte encara està per fer.

Aquest anar endavant i endarrere també ha convertit el que havien
de ser relacions institucionals entre el Govern de l’Estat i els governs
autonòmics en simples relacions fonamentades en la conveniència
dels partits que governen. Que el PP pugui variar la seva percepció
el 1996 només pel fet de passar de l’oposició al govern i haver de
menester els vots dels nacionalistes catalans i bascos, això costa d’en-
tendre; com també costa d’entendre que la voluntat de cooperació de
l’anterior legislatura amb majoria relativa hagi estat substituïda per
la prepotència i tibantor institucional de l’actual període només pel
fet de gaudir de majoria absoluta. Espanya i la seva configuració
haurien de ser una qüestió que, sens perjudici de debatre-la tant com
faci falta, tots els partits sabessin excloure de la confrontació i la lluita
política quotidiana.

A més, ha faltat maduresa política en els grans partits espanyols per
a saber encarar aquesta qüestió amb veritable sentit d’Estat. La ver-
tebració d’Espanya no és pas un tema menor de la nostra convivèn-
cia. Ben mirat, ens seguim referint una vegada i una altra a un ma-
teix problema que porta segles d’existència i que arrenca sens dubte
de les dues visions d’Espanya que ja es van enfrontar a la Guerra de
Successió ara ja fa més de tres-cents anys. I si en aquests tres segles
el problema ha perviscut i ha anat apareixent per damunt de governs,
de règims i de tota mena de circumstàncies, no hi ha res que perme-
ti pensar que la qüestió de les nacionalitats històriques catalana o
basca s’hagi de resoldre en els anys o dècades immediats. Si no és,
òbviament, que tots els ciutadans siguem capaços de debatre aquesta
qüestió amb veritable sentit d’Estat i no pas en funció de polítiques
de campanar. L’stop and go d’aquests darrers anys no és bo ni per a
les institucions ni per a la convivència ni per a l’interès general. En
realitat, ens trobem davant un problema d’encaix, que no podem so-
lucionar a cops de martell ni a cops de decret. No és una qüestió d’or-
dre públic, és una qüestió d’Estat, i els grans partits estatals farien bé
d’entendre-ho una vegada per totes. Només així podrem començar
a treballar tots plegats per a anar encara més enllà i construir un Es-
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tat modern i àgil, absolutament adequat per a fomentar i maximitzar
totes les moltes energies disponibles que acumulem entre tots.

L’espanyolisme, el centralisme, el rebuig dels altres sentiments na-
cionals o la demonització injusta i immoral de tot allò que arriba
d’Euskadi no són altra cosa que polítiques de partit, tal vegada ren-
dibles avui però absolutament ruïnoses a la llarga.

Perquè, com hem vist, per a guanyar vots o per a afeblir l’oponent
polític, tothom ha parlat molt de «xantatges a l’Estat», hipoteques
nacionalistes i altres frases demagògiques semblants. Però ningú no
s’ha aturat a pensar en la gran pèrdua que el centralisme comporta
per al conjunt de l’Estat. No es tracta només de valorar el perjudici
democràtic que comporta qualsevol tipus d’injustícia col·lectiva, sinó
que això ho podem percebre també en qüestions materials suscepti-
bles de ser quantificades. ¿Algú s’ha parat a pensar el perjudici que
suposa per a tot l’eix mediterrani el fet que l’AVE connectés Sevilla
amb Madrid en lloc de construir una via de gran velocitat que con-
nectés Andalusia amb el País Valencià, amb Catalunya i amb Euro-
pa? ¿Algú ha reflexionat mai les grans pèrdues que suposa per a
Catalunya, per a Aragó, per a Navarra i el País Basc la inexistència
d’un corredor ràpid que enllaci el Cantàbric i el Mediterrani i que
converteixi tota aquesta zona en el gran parc logístic del sud d’Euro-
pa? O més concretament, ¿algú ha calculat les pèrdues que suposa
per a l’arc mediterrani el fet que l’aeroport de Barcelona sigui dis-
criminat en matèria d’inversió de l’Estat i no pugui convertir-se en
un aeroport intercontinental només per consideracions polítiques?
I podríem seguir parlant de moltes altres coses, que demostrarien
que la mentalitat centralista, més enllà de ser injustificable democrà-
ticament, a més, és del tot injustificable en termes quantitatius i eco-
nòmics.

Hi ha un factor addicional que incideix en aquesta qüestió: la Cons-
titució del 1978 es va elaborar en un context en què Europa queda-
va massa lluny i per a un país que amb prou feines podia espolsar-
se el franquisme del damunt. Però avui dia som una societat que
pertany a la Unió Europea,i tot això ens mena cap a noves redis-
tribucions de competències i cap a la recerca de noves fonts de legi-
timitat democràtica.
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L’Estat ha experimentat una modificació substancial en la seva essèn-
cia. L’antic concepte de sobirania ha desaparegut; els estats de la Unió
ja no tenen competències en matèria de política monetària; bona part
de les decisions que ens afecten s’adopten a Brussel·les i les antigues
fronteres són ara paper mullat entre els diferents estats membres.

En definitiva, hem optat, amb el consens de tothom i sense cap tren-
cadissa interna, per configurar una altra forma d’Estat, del tot dife-
rent a allò que coneixíem vint-i-cinc anys enrere. I ho hem fet perquè
sabíem que la incorporació a Europa era bona per a l’interès general i
perquè era la nostra forma de respondre al repte de la globalització
i la interdependència. I si això s’ha pogut aconseguir, si hem estat
capaços de reformar l’Estat per dalt, sembla estrany que no es pugui
aconseguir també per baix. La mateixa estratificació de sobiranies
que aconseguim per via de la incorporació a Europa és la mateixa
fórmula i el mateix remei que podrien posar fi a aquest llarg conten-
ciós en què s’ha convertit la plurinacionalitat d’Espanya. En matèria
europea, les raons polítiques han estat determinants per a progres-
sar; en matèria de reconeixement plurinacional, les raons polítiques
són l’únic motiu que poden fer fracassar aquest projecte comú que
anomenem Espanya.

Tal vegada, però, el nacionalisme català ha confiat excessivament en
el procés de construcció europea com a via per al nostre ple reconei-
xement nacional i polític. No els cansaré amb les moltes mostres del
nostre entusiasme per Europa, però el cert és que des de Catalunya
l’accés a Europa sempre s’ha sentit com un retorn a casa i com una
via per a fugir del centralisme uniformista espanyol. Segueixo creient
que ha estat una aspiració encertada, però tal vegada una mica il·lu-
sòria.

Catalunya, des de sempre, ha seguit els diferents passos que s’han
produït al si de la Unió Europea a favor del reconeixement de les re-
gions com a subjectes de drets i d’obligacions. Però es pot constatar
que en els casos d’entitats subestatals amb competències polítiques
pròpies, com és el cas de Catalunya, els estats utilitzen la Unió per a
recuperar competències. En el cas espanyol, Europa serveix d’ex-
cusa per a recuperar part del poder que s’havia cedit a les diferents
autonomies.
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Europa no s’ha preocupat gaire per les nacions sense estat. Val a dir
que la primera consideració del component regional d’Europa es
va produir l’any 1975 per raó dels fons regionals o estructurals.
Maastricht va crear el Comitè de les Regions i va introduir el prin-
cipi de subsidiarietat com a criteri polític en la construcció europea.
No gaires mesos enrere, el Parlament Europeu, en el cèlebre informe
Lamassoure, al·ludia a la necessària participació regional a l’hora de
delimitar competències. L’informe Napolitano, malgrat rebaixar les
anteriors premisses, reitera la necessitat d’establir mecanismes de
cooperació entre la Unió, els estats i les regions.

La Conferència de Laeken va engegar els treballs de la Convenció
Europea, i la seva composició, que obria les portes no només a repre-
sentants dels governs dels estats, sinó també a representants dels par-
laments i, de manera indirecta, a representants dels governs regio-
nals, va permetre considerar que les entitats subestatals també
podien tenir veu en aquest procés.

Malgrat tot, en l’avanç dels treballs efectuats i també en les paraules
expressades pel president de la Convenció en un extensíssim article
aparegut en la premsa l’hivern passat, es constata l’absència de qual-
sevol referència directa o indirecta al paper i a les competències de
les regions en la nova Unió, i encara menys s’al·ludeix als territoris
que, com Catalunya, disposen de poders legislatius.

No cal ni dir que els representants espanyols en els treballs de la
Convenció han demostrat un comportament en perfecta sintonia
amb les tesis centralistes del govern central. En aquest aspecte, el
senyor Méndez de Vigo i altres han estat decisius no només per a
rebaixar els plantejaments en els informes del Parlament Europeu
a què abans em referia sinó també per a orientar els treballs de la
Convenció.

No és estrany, doncs, que davant aquest escenari, els nacionalismes
català i basc hagin preparat noves propostes d’articulació amb la resta
de l’Estat. El pla Ibarretxe o la petició d’un nou Estatut per a Cata-
lunya formen part d’aquesta voluntat de claredat i de definició de les
relacions polítiques. La nostra història recent, com hem vist, ens ha
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instal·lat en una situació inestable i provisional, que va depenent de
les successives conjuntures polítiques. En èpoques de majories abso-
lutes els nacionalismes perifèrics cotitzen a la baixa, però, atès que
no desapareixeran, tard o d’hora es produiran altres situacions
que els converteixin en imprescindibles per a la governabilitat. I això
no és bo ni per a uns ni per als altres, perquè situa la vertebració
d’Espanya en l’àmbit de la confrontació i de la lluita política més im-
mediata. Aquesta és sens dubte la forma d’actuar més contrària al
sentit d’Estat i a l’interès general.

La condició fonamental

On ens porta tot això? Hem vist on som, però com a ciutadans tenim
el dret i l’obligació de preguntar-nos cap a on anem. Sabem que vi-
vim en un món global i interdependent. Hem afirmat una vegada i
una altra que Europa és la nostra resposta a la globalització. Com a
nacionalistes catalans, Espanya també forma part del nostre projecte,
tot i que entenem que cal una altra forma de configurar-la. Però la
nostra condició fonamental és que els catalans volem ser subjectes,
com a col·lectivitat, de les nostres interdependències a Espanya, a Eu-
ropa i al món. La nostra incomoditat, el problema que ens ve afec-
tant des de tres segles enrere, consisteix senzillament a trobar una
fórmula política que converteixi l’Estat en un instrument comú de les
diferents nacions. Un projecte factible, que, en lloc d’ofegar uns sen-
timents nacionals en benefici d’uns altres, sàpiga conjugar-los tots
per tal d’aprofitar totes les iniciatives disponibles. No hi ha més se-
cret. És una senzilla qüestió de reconeixement i d’acceptació de la
pluralitat.

I com s’ha de concretar aquest reconeixement?

Amb totes les prevencions que cal utilitzar quan es parla de sobira-
nia en aquest tercer mil·lenni, és obvi que Catalunya té uns signes
d’identitat i que ha de ser sobirana en la seva defensa. Cap nació, cap
societat, se sentirà efectivament lliure si no és responsable de la seva
pròpia identitat. Som catalans per essència, no per delegació ni per
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autonomia ni per invenció de cap legislador. I allò que som forma
part de nosaltres mateixos i es converteix en un àmbit personal i co-
munitari al qual no podem renunciar sota cap concepte.

La llengua i la cultura són dues d’aquestes qüestions irrenunciables.
Com ha dit Kymlicka: «Una cultura proporciona als seus membres
unes formes de vida significatives a través de tot el ventall de l’acti-
vitat humana, incloent-hi la vida social, educativa, religiosa, recrea-
tiva i econòmica, abastant les esferes pública i privada. La cultura
tendeix a agrupar-se territorialment i es fonamenta en una llengua
compartida.» 8

Aquesta és la nostra primera reivindicació en sobirania, és a dir, la
plena capacitat, com a «Estat», amb tot el suport i l’autoritat del po-
der públic, per a regir l’evolució de la nostra cultura i establir les polí-
tiques culturals adients. No es tracta pas de cap pretensió extralimi-
tada, sinó de la més elemental de les pretensions. Ningú no negarà
que qualsevol nació té el dret a l’existència, però la conseqüència
d’això és que la nació també té dret a la preservació de la cultura que
la identifica i la dota de sentit. Així ho ha dit amb prou contundèn-
cia el mateix papa Joan Pau II: l’any 1980, en el seu cèlebre discurs
davant la UNESCO, va afirmar que «la nació és la gran comunitat
d’homes que estan units per llaços diversos, però sobretot per la
cultura. La nació existeix per la cultura i per a la cultura, i per això és
la gran educadora dels homes». Fins i tot el papa va afirmar en aquest
mateix discurs que «cada nació posseeix la sobirania fonamental en
virtut de la cultura». Temps després, l’any 1995, davant l’Assemblea
General de les Nacions Unides el papa va manifestar que totes les
nacions tenen dret a l’existència i a disposar de la seva vida col·lectiva
d’acord amb el seu esperit singular. En les seves mateixes paraules,
«aquest dret a existir implica naturalment que cada nació pugui gau-
dir del dret a la seva pròpia llengua i cultura i exercir així la seva
sobirania espiritual com a nació».

La pervivència d’una nació també comporta el seu dret d’educar els
homes, tant en el seu vessant humà com espiritual. La nació, en pa-

8. Ciudadanía cultural, Paidós, Barcelona, 1996.
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raules del doctor Carles Cardó, educa donant als homes llengua,
cultura, mentalitat, religiositat i, en general, tots aquells trets dife-
rencials d’identitat que fan dels homes éssers particulars definits.

En conseqüència, com a nació, entenc que Catalunya disposa d’un
conjunt de drets culturals sobre els quals ha d’ostentar plena capa-
citat política, és a dir, plena sobirania, i que s’articulen en el dret
d’educar els seus membres; conservar, utilitzar i ensenyar la seva
llengua i cultura; desplegar i perfeccionar la seva personalitat; regir-
se per les seves estructures de dret consuetudinari i, finalment, po-
der protegir aquestes matèries amb l’autoritat pròpia d’un estat.

La nostra identitat ha configurat un espai de convivència específic.
Com deia abans, som un país amb els nostres costums i la nostra
manera de fer. Tal vegada aquella precoç revolució industrial dels
segles XVIII i XIX ens va marcar diferenciant-nos del que llavors era una
Espanya diferent. La realitat d’una Catalunya econòmicament líder
a Espanya (16% de la població, 18,9% del PIB, 23,6% d’inversió en
béns d’equips, 28% d’exportació) obliga a un tracte específic com a
regió-motor de l’economia de l’Estat, que passa per la seva potenci-
alitat endògena de reactualitzar el seu lideratge en el marc de l’eco-
nomia contemporània. Però amb independència dels factors que ens
han portat allà on som, Catalunya constitueix el nostre marc de re-
ferència i de solidaritat. Les circumstàncies humanes, culturals i eco-
nòmiques ens han convertit en una comunitat, i és en aquest àmbit
on tenen ple sentit expressions com solidaritat o ciutadà, i on s’establei-
xen els diversos drets i deures de cada persona dintre d’aquest tei-
xit social i comunitari i els diferents principis rectors de la nostra
acció política. Aquesta vinculació comunitària ens fa partícips del
dret de participació però també del deure de contribuir a la construc-
ció del país; del dret de rebre les prestacions públiques correspo-
nents, però també de l’obligació de contribuir-hi; del dret a no patir
discriminacions i del dret d’actuar contra l’exclusió social; del dret de
gaudir del patrimoni natural i cultural, però també del deure de con-
servar-lo i respectar-lo, i tot això entre molts altres drets i obligacions
que només cobren plenitud dintre d’aquest espai de comunitat que
conforma la nació per a les persones que volen integrar-la. El prin-
cipi de subsidiarietat polític obliga l’Estat a relacionar aquesta realitat
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de drets i deures com a constituents del demos català. I l’obliga a res-
pectar-los i a protegir-los.

Hi hauria altres qüestions en les quals caldria concretar aquest reco-
neixement, però és obvi que les matèries indicades també comporten
altres conseqüències. Per exemple, s’ha insistit molt des de Catalu-
nya en la necessitat de l’adequat finançament. I no vull referir-me a
això com una qüestió d’obtenir més o menys recursos, sinó al dret de
gaudir dels corresponents recursos per a discutir, decidir i impulsar
aquelles polítiques que es considerin necessàries en matèria de sobi-
rania. Això seria una mena de concert econòmic entès en el sentit que
cal fer encaixar aquesta sobirania de les nacions en el conjunt de
polítiques de les diferents administracions. Sense la capacitat per a
executar allò que decidim, la sobirania no deixa de ser una entelèquia
desproveïda de cap mena de suport real.

Això que demanem cap perfectament dintre de la Constitució. Una
vegada més cal insistir que en matèria nacional la Constitució no és
la norma que genera drets i deures, sinó el vehicle que permet defi-
nir la manera de respectar-los i de complir-los. La sobirania de Ca-
talunya en les qüestions indicades ni dimana de la Constitució ni té
per què subjectar-s’hi. Ben al contrari, una Constitució que fos incom-
patible amb aquests drets hauria de ser canviada perquè no seria dig-
na de ser considerada una norma democràtica. En tot cas podria ser
una norma legal, però no legítima.

Però sens perjudici de tot això, els plantejaments sobiranistes catalans
en matèria de llengua, cultura i educació caben perfectament en l’es-
tructura d’Estat establerta des del 1978 o, com a mínim, resulten per-
fectament viables a partir dels mecanismes establerts per a la seva
reforma. Es tracta només de tenir la voluntat política de fer-ho pos-
sible. Tot allò que porta cap a una major democràcia no pot ser mai
incompatible amb un text constitucional que pretengui ser democrà-
tic i emanar de la voluntat dels ciutadans.

Diversos especialistes han abordat aquesta matèria i les seves conclu-
sions avalen les meves paraules. I fins i tot són també diverses les
solucions polítiques adequades per a accedir a aquest estadi de reco-
neixement i de sobirania.



235Catalunya

Miquel Caminal ha encunyat l’expressió de federalisme pluralista per
a referir-se a un nou model de federalisme en construcció, que tro-
ba la seva identitat essencial en la defensa del pluralisme. Més en
concret, l’autor articula aquest sistema a partir d’entendre que els di-
ferents àmbits polítics poden establir la seva legitimitat a partir de
demos diversos. No importa tant la idea d’un únic poble per a cada
estat, sinó que es pot establir una poliarquia en què els diferents po-
ders públics trobin diferent legitimitat segons que es tracti de matè-
ries municipals, regionals, estatals, continentals o mundials. I val a
dir que això que sembla complex i difícil d’aplicar ja comença a exis-
tir entre nosaltres, quan tots som perfectament conscients que la le-
gitimitat democràtica de les decisions estatals emana d’un poble o
d’un demos diferent del que en el seu dia pugui legitimar les deci-
sions de la Unió Europea. Unes i altres seran decisions legítimes que
afectaran els mateixos ciutadans, però que seran adoptades per «po-
bles» diferents. Aquest argument es pot transportar perfectament a
l’àmbit intern i entendre que en determinades qüestions la sobirania
no pertany a l’Estat, sinó a les diferents comunitats implicades.

És obvi que aquesta multinacionalitat ha de ser reconeguda en l’or-
denament constitucional de l’estat democràtic i ho ha de ser en el
sentit de la llibertat, la igualtat i la fraternitat entre totes les identitats
nacionals que formen el demos, sense que sigui possible ni tolerable
que cap d’aquestes identitats pugui convertir-se en identitat domi-
nant de tot el territori o d’una part.

Per això, segons el federalisme pluralista, cal que l’estructura insti-
tucional de la federació sigui policèntrica i que el seu funcionament
sigui asimètric.

La asimetria és la gran aportació en aquesta matèria efectuada pel
professor Ferran Requejo. En síntesi, ve a dir que les relacions entre
els diferents àmbits de poder no poden ser uniformes, sinó que cal es-
tablir diferències en funció de la identitat de cadascun dels subjectes
intervinents. No pot ser el mateix, per exemple, l’àmbit competencial
adequat per a una comunitat que conforma una nacionalitat histò-
rica, amb identitat pròpia, que l’àmbit competencial que pugui rei-
vindicar una regió convertida en autonomia per raó de la política de
café para todos. L’Estat i els diferents estrats de sobirania i de compe-
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tències han d’articular-se de manera diversa. I és inqüestionable que
aquesta regulació pluralista ha de tenir la seva manifestació en l’àm-
bit simbòlic, en l’esfera institucional i en l’esfera competencial.

Posaré alguns exemples: d’entrada, l’Estat hauria de reconèixer la
seva pluralitat en el seu nom, la moneda, els documents personals
d’identitat, en els segells i, en definitiva, en els mateixos símbols de
l’estat plurinacional. Aquesta pluralitat hauria de permetre el pluri-
lingüisme en el Parlament, en les ambaixades i consolats o en les
polítiques exteriors culturals de l’Estat. En les relacions entre l’Estat
i les diferents comunitats, la relació hauria de ser asimètrica. En el cas
català, entenem que Catalunya hauria de gaudir de representació
diferenciada en la UE i en el Consell d’Europa en la discussió de les
matèries pròpies de la seva competència interna. Hauríem de tenir
representació pròpia a la UNESCO i ser districte electoral únic en les
eleccions europees. Caldria suprimir l’administració perifèrica de
l’Estat; la Generalitat hauria de tenir dret de vet sobre les regulacions
del Govern central que incidissin en matèries exclusives de Catalu-
nya; caldria trobar mecanismes de representació específics en el Con-
sell General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional i en el
Tribunal de Comptes...

El Senat ha de ser objecte d’una especial i acurada reforma. Malgrat
ser la cambra de representació territorial, la Constitució no li atribu-
eix cap tipus de competència específica per a desenvolupar aquesta
funció. Després de molts treballs impulsats directament en la meva
etapa de vicepresident de la indicada cambra, entenc que el Senat
hauria de ser cambra de primera lectura en tot un seguit de lleis de
gran significat autonòmic plenament identificades a la Constitució,
i en altres lleis que també afectessin la realitat autonòmica, el Senat
hauria de poder deliberar amb caràcter previ i amb intervenció dels
presidents de les diferents comunitats. També hauria de correspon-
dre al Senat la possibilitat de debatre amb caràcter previ als proces-
sos de formació de la voluntat espanyola davant la Unió Europea,
especialment en matèries de competència de les comunitats mentre
no s’estableixin altres mecanismes per a la seva participació directa.
Negar-se a la reforma del Senat és negar-se que les comunitats au-
tònomes puguem participar en la configuració de la voluntat de l’Estat.
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No es tracta pas de fer una enumeració exhaustiva de modificacions
institucionals convenients o adequades als nostres plantejaments,
però cal incidir en la necessitat d’una asimetria que permetés a cada
nacionalitat l’existència de polítiques pròpies en matèries econòmi-
ques, fiscals, europees, sanitàries, de comunicacions, i que permetés
a cada territori l’establiment de regulacions pròpies de caire confe-
deral en matèria de dret local, dret civil o política exterior de les com-
petències pròpies.

Tot això no és pas tan difícil. La simple distribució de competències
continguda en la Constitució seria un excel·lent punt de partida si
es respectessin i s’interpretessin d’una manera àmplia les competèn-
cies exclusives conferides constitucionalment i assolides pels dife-
rents estatuts d’autonomia.

En allò que no estigués comprès en aquestes atribucions competen-
cials, podria perfectament entrar en joc el contingut de l’article 150.2
de la Constitució, que permet transferir o delegar en les comunitats
autònomes les facultats de titularitat estatal que per la seva pròpia
naturalesa siguin susceptibles de transferència o delegació. Això ja
s’ha fet en alguns casos, i a Catalunya ha estat la via per al desplega-
ment dels Mossos d’Esquadra com a policia efectiva del territori.

En definitiva, es tractaria de convertir la Generalitat de Catalunya en
l’efectiva representació de l’Estat en el seu territori i erigir-se en ad-
ministració única, bé per competència pròpia o bé per competència
delegada. Pel que fa a la qüestió econòmica, caldria acomplir les re-
lacions i els pactes bilaterals configurats en l’Estatut d’autonomia de
Catalunya.

I pel que fa a l’àmbit europeu, no hi ha d’haver cap inconvenient a
atorgar capacitat d’intervenció a Catalunya en els diferents àmbits.
Polítiques semblants ja les estan exercint estats plurals com Bèlgica,
i en el cas alemany la intervenció dels lands en matèries de la seva
competència resulta paradigmàtica i constitueix un exemple a seguir.

Hauríem d’aprofitar també la capacitat de representació que posse-
eixen els parlaments de les regions amb competències legislatives per
tal de reforçar la legitimitat del nou entramat institucional europeu.
Algunes propostes respecte de les quals hauria de reflexionar la
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Convenció Europea passen per establir una oficina administrativa
parlamentària que aculli les peticions d’informació de cadascun dels
parlaments regionals i faciliti informació sobre la distribució de com-
petències que pugui afectar les diverses iniciatives del Parlament
Europeu. També caldria constituir una comissió parlamentària euro-
pea encarregada de rebre les iniciatives dels diferents parlaments re-
gionals per tal de possibilitar que algun grup les assumeixi i les de-
fensi en el Parlament Europeu, i seria convenient atorgar presència i
veu als representants institucionals dels parlaments regionals quan
es debatin qüestions que puguin afectar les seves competències.

I acabo. El model que els presento no és pas un model tancat, però
conté elements que poden resultar molt útils per al debat i per a en-
tendre quines són les aspiracions de les diferents nacionalitats i les
raons històriques, culturals i jurídiques que les avalen i legitimen. Hi
ha moltes maneres de resoldre la qüestió, però crec que totes passen
pel reconeixement de la plurinacionalitat i per l’acceptació i respec-
te de les diferents cultures que existeixen en el territori espanyol.
Com els deia, s’ha fet un gran esforç per a transformar l’Estat i fer-
lo compatible amb les exigències europees. I tot això s’ha fet en poc
temps i d’una manera exemplar. Hauríem d’utilitzar aquestes matei-
xes energies per a afrontar la reforma interior de l’Estat i completar
així una vertebració possible però que per ara porta tres-cents anys
de retard.

La solució pot ser complexa, però existeix. Des del meu punt de vista,
els he intentat exposar un model que no només estratifica la sobira-
nia entre els diferents àmbits polítics, sinó que a més l’assigna i dis-
tribueix de manera diferent en cada matèria. Com els deia, el nostre
model exigeix que les diferents nacions siguin sobiranes en matèria
de llengua, cultura i altres qüestions d’identitat, com per exemple el
dret civil. Això ens portaria cap a un model confederal en aquestes
qüestions. En d’altres, hauríem de tendir cap a models federals, en
què existís un diàleg entre l’Estat central i les diferents comunitats;
l’exemple més clar el tindríem en matèria d’economia i fiscalitat. I en
definitiva, la fórmula institucional de tot aquest teixit polític la po-
dríem seguir mantenint perfectament en l’organització autonòmica
actual.
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Però tot això cal fer-ho amb sentit d’estat i conscients de la importàn-
cia que la resolució d’aquests contenciosos té per a la democràcia, per
al nostre benestar comunitari i per al futur d’Espanya i de les seves
nacions. No podem permetre’ns la temeritat de no resoldre-ho, ni
tampoc podem esperar que els partits ocupin el protagonisme que
haurien de tenir les institucions. El problema d’Espanya és una qües-
tió que va molt més enllà de la política partidària i que cal afrontar
no pensant en termes de PP ni de PSOE ni de CiU, sinó que cal fer-
ho amb sentit d’estat i amb consciència de la nostra responsabilitat
històrica davant aquesta oportunitat que ara se’ns presenta. El mal
a Espanya és que la vulguin vertebrar institucionalment i d’una ma-
nera excloent els diversos partits estatals, quan el que cal és que si-
guin les mateixes institucions públiques, amb visió oberta i d’accep-
tació del pluralisme nacional, les que la vertebrin.

Com els deia en començar, crec que hem completat l’etapa de rodat-
ge constitucional. Ara ja coneixem les prestacions de la Constitució,
però també n’hem experimentat les limitacions. Sabem allò que fun-
ciona i allò que grinyola i, per a preservar el vehicle i garantir-ne el
funcionament, hem de practicar els ajustos necessaris.

I ho hem de fer des del consens, amb responsabilitat i sense dema-
gògies. Tal vegada resulti difícil no pensar en els rèdits electorals que
un determinat exabrupte o que una frase feridora pugui reportar.
Però no ho podem fer, no ho hem de fer.

Més enllà del preàmbul de la Constitució, del seu títol preliminar
o del seu títol VIII, hi ha un seguit de nacionalitats històriques que
reivindiquen reconeixement i participació en l’esfera política. I cal-
drà que entre tots fem pedagogia d’aquesta realitat i d’aquesta ri-
quesa que ens ha estat donada. Si no tenim sentit d’estat ni ens pre-
ocupem per aprofundir una major democràcia, no tinc cap dubte
que el futur ens acabarà passant comptes dels nostres errors.

De la conferència «Catalunya i Espanya. On som i on anem»
(Alacant, 17 de juliol de 2003)
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5. Regions amb afinitats polítiques

CORONA D’ARAGÓ

Vostès saben que a començament d’estiu de l’any 2000 ens va sem-
blar, als quatre parlaments de la Corona d’Aragó, que era important
potenciar institucionalment les relacions entre els quatre parlaments.

Probablement algú de vostès es deu haver fixat que hi falta algú i,
doncs, probablement, vulgui interessar-se per aquesta qüestió. Real-
ment, en la reunió a què ens va convocar el president de les Corts
d’Aragó l’any 2000, vam signar l’acord els quatre presidents de les
quatre comunitats autònomes de la Corona d’Aragó. Amb posterio-
ritat, la presidenta de les Corts Valencianes ens va demanar que ens
féssim càrrec que de tant en tant ella tindria alguna absència, perquè
aniria modulant les seves presències en funció de la complexitat
política que pogués trobar. No cal dir que els presidents aquí pre-
sents vàrem comprendre i vàrem respectar, lògicament, aquesta
decisió, amb el compromís que cada vegada la convocaríem, cada ve-
gada la informaríem de tot el que anéssim fent. Malgrat la seva ab-
sència, doncs, considerem que forma part d’aquell acord que vàrem
signar els quatre.

De fet, la presidenta de les Corts Valencianes va ser a l’Aragó —com
he dit—, va ser també a Menorca i no va poder ser a Eivissa. Perquè
cada any fem dues reunions: la reunió de presidents sols i la reunió
dels diversos grups parlamentaris. La presidenta va ser a la reunió de
presidents a Menorca concretament, no ja a la d’Eivissa, i em va telefo-
nar dient que creia que en aquest moment no era oportú que vingués.
Aquesta era, diguem-ne, la situació i l’explicació de per què falta la
senyora Marcela Miró, que és la presidenta de les Corts Valencianes.

Durant la nostra trobada hem tingut diversos punts d’interès. Primer,
el nostre mecanisme de treball és el següent: cada parlament agafa un
tema de comú interès de tots els parlaments i el va tractant i el va
assumint al llarg, diguem-ne, de la seva trajectòria. Així, per exem-
ple, les Corts d’Aragó han agafat la coordinació de tot el que és el dret
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civil. El Parlament de les Illes Balears ha agafat com a tema les qües-
tions econòmiques, fonamentalment —després vostès ja veuran el
fruit de la seva tasca—, i, cavalcant d’una manera especial sobre el fet
econòmic, la qüestió del turisme, que també interessa a tot el col·lec-
tiu d’aquests territoris de l’antiga Corona d’Aragó.

Doncs bé, a la reunió d’avui, Catalunya assumeix la responsabilitat
en un tema que és el de les infraestructures culturals de tot l’àmbit
de la Corona d’Aragó. A partir d’aquí també procurarem que en els
treballs que hi hagi en els diversos grups parlamentaris aquest tema
estigui integrat com a informació mútua i buscant aquelles compli-
citats que cada comunitat autònoma cregui que pot assumir. Aquest
és el tema que Catalunya, afegint-se a aquesta roda, assumeix.

Hem repassat, lògicament, aquestes qüestions tant en dret civil com
en economia i turisme. Si volen fer alguna referència en aquest sen-
tit, han sortit iniciatives prou interessants en el camp del dret civil i
del turisme, prou importants. Després anirem implementant aquest
treball sobre economia que vostès coneixeran. Hem tingut un canvi
d’impressions sobre les conclusions que hem tret cada president de
la lectura d’aquest estudi econòmic, al qual després, doncs, ja farem
referència.

Hem tingut l’ocasió també, en la nostra reunió, d’intercomunicar-nos
el treball que tots fem de cara a la relació parlaments regionals - Euro-
pa. Ens hem intercomunicat, doncs, tota la tasca en aquest sentit, per-
què la relació dels parlaments regionals amb el Parlament Europeu
és un dels reptes que hem assumit tots plegats. També sobre això
hem estat treballant.

Hi ha un altre tema que també hem debatut, que està sobre la taula,
que és veure si fem o no fem una web conjunta els diversos parla-
ments regionals del conjunt de l’Estat; hem debatut aquesta qüestió.

I després no hem entrat en un tema de fons, però sabem que ens hem
proposat veure si podem contribuir a fer avançar tot el que és la ins-
titucionalització de l’Arxiu de la Corona d’Aragó.

Com vostès saben, tots aquests són temes que estan sobre la taula.
Saben que el paper dels presidents dels parlaments és el de respec-
tar totes les iniciatives polítiques del seu abast i del seu propi parla-
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ment, de no ingerir-se mai en el que són les tasques executives dels
mateixos governs, però també de fer, diguem-ne, de propiciadors en
aquestes complicitats mútues que la mateixa història ens ha deixat.
En el fons, la Corona d’Aragó no tindria sentit si fos només una evo-
cació romàntica de la nostra història. En canvi té tot el ple sentit si li
sabem donar aquella actualitat que exigeix una regió europea impor-
tant i potent. És en aquest sentit que ens decidim a treballar. I, si em
permeten, m’agradaria que els meus companys i amics dels diversos
parlaments hi poguessin afegir la seva.

Del discurs de benvinguda amb motiu de la trobada
de presidents dels parlaments de l’antiga Corona d’Aragó

(Palau del Parlament, 16 de setembre de 2002)

OCCITÀNIA

Permetin-me, a l’hora de donar obertura oficial a aquest acte, unes
breus reflexions, que no volen ser altra cosa que la meva aportació
personal davant aquest repte que entre tots ens hem plantejat al vol-
tant de l’Eurocongrés 2000.

Vostès saben, i a més ho constatem dia a dia, que la idea d’Europa de
vegades queda desdibuixada per la suma aritmètica dels estats.
Aquesta és l’Europa política de la qual parlem constantment: l’Euro-
pa com una suma de mapes d’estats. Hi ha, també, una altra Europa,
l’econòmica, que és l’Europa de l’euro; l’Europa, diguem-ne, dels in-
teressos econòmics i del mercat, que també es va consolidant. Però
tots sabem les dificultats que tenim per a aconseguir l’Europa dels
pobles, o més ben dit, amb més precisió, l’Europa de les cultures. Per-
què de seguida ens la canvien en l’Europa de les regions, i de regions
n’hi ha de moltes menes dins l’àmbit europeu. Hi ha les regions que
són purament administratives, hi ha les regions que tenen una certa
potència econòmica i, després, n’hi ha d’altres que, encara que siguin
realitats nacionals, no tenen l’aixopluc d’un estat propi. Sovint, però,
les englobem totes dins un mateix concepte.
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Jo sé que la tasca que vostès es proposen és la de reivindicar l’Euro-
pa dels pobles, que en el fons vol dir l’Europa del poble. Perquè, si
Europa un dia pot ser estimada com una cosa pròpia, ho ha de ser en
la mesura que aquells elements d’identificació estiguin absolutament
en funció de la construcció d’aquests valors més transversals que han
d’aguantar Europa. Per tant, defensar l’Europa dels pobles és, al meu
entendre, defensar l’Europa del poble, no de les superestructures
polítiques o dels interessos econòmics.

A aquesta causa, s’hi dirigeix tot allò que es proposen en aquest
Eurocongrés. Però, quan entrem en el món de la cultura, de vegades
no tenim —o altres procuren que no tinguem— clar a què ens refe-
rim quan parlem de cultura europea. Perquè la paraula cultura, quan
fa referència al món de la reivindicació dels pobles i, per tant, de la
política, intenten confondre-la, i com que el concepte de cultura és tan
ampli, ja que pot abastar des d’un ball regional d’una vall alpina o
pirinenca fins a aquella definició que considera cultura tot allò que no
és natura, et deixen sempre amb aquella situació d’incertesa que,
curiosament, sempre afavoreix els que hem convingut a anomenar
estats nació.

Tots nosaltres, i també aquest Congrés, hem de fer l’esforç de defi-
nir què signifiquen cultura i cultures en el marc europeu. I com que,
de definicions de cultures, n’hi ha moltes, segurament caldrà que
en parlem per aproximació. I caldrà dir que una cultura és una llengua
parlada per una gran majoria dels ciutadans que té una dimensió li-
terària i que té un reflex en els mitjans de comunicació; ben probable-
ment aquesta seria una primera característica per a anar aproximant-
nos a aquest mapa d’Europa pel qual treballem.

I com que els qui vivim aquesta experiència cultural sabem que la
cultura és un espai de l’esperit que compartim tots els ciutadans,
segurament també haurem de dir, com a segona característica, que
una cultura en l’àmbit europeu és aquella on tots els creadors de la
cultura s’hi senten identificats: els artistes, els poetes —no cal dir-
ho—, els qui es dediquen als mitjans audiovisuals, que saben que són
fills d’aquest espai de l’esperit que significa la cultura.

I proposo una tercera característica: és cultura de significació euro-
pea tota aquella que no només actua des d’un punt de vista endogà-
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mic, per dir-nos coses a nosaltres mateixos, sinó que és capaç de dir
coses a les altres cultures del seu entorn, que està oberta als altres,
que vol ser protagonista d’un diàleg intercultural amb els altres po-
bles de civilització comuna.

I crec que és això el que fan vostès a través d’aquesta experiència. I
per aconseguir-ho, de vegades han de lluitar contra corrent. Perquè
en aquests moments, a l’Europa on els estats monopolitzen pràctica-
ment tota la dimensió política, a mesura que van passant competèn-
cies a la Unió Europea, cada vegada més tenen tendència a exigir una
uniformitat i una cohesió mal entesa i els costa molt reconèixer que
dintre d’un mateix estat hi ha cultures diferents. És per això que molt
sovint ens toca nedar contra corrent. Ens cal, doncs, afirmar, per mitjà
de la nostra acció cívica i cultural —en el marc de la qual s’inscriu
l’activitat que vostès duen a terme—, que la ciutadania europea s’ha
de basar precisament en allò que millor ens identifica per la proximi-
tat de mentalitat i d’història compartida.

Per tant, en la mesura que vostès treballen i defensen aquest gran
espai que comprèn Occitània i tota la cultura catalana, reivindiquen
una Europa del poble, no només una Europa dels pobles. Vostès
volen que la ciutadania europea ens afegeixi, a nosaltres, alguna cosa
que apreciem personalment. I si alguna vegada és possible formular
una política cultural europea, ha de servir sobretot perquè, a aque-
lles cultures que no tenim una demografia tan extensa com tenen les
altres, ens sigui possible, a través d’Europa, projectar-nos en el con-
junt del món.

Em sembla que aquesta ha de ser una de les exigències a l’hora de
vertebrar, d’arborar, una política cultural europea. Per això, penso
que, l’horitzó que vostès s’han proposat —que és un horitzó d’un
gran espai europeu, però que no deixa de ser un espai dins una Eu-
ropa més gran—, l’hem de saber connectar amb el que és l’experièn-
cia europea pròpiament dita.

Permetin-me, doncs, que, en nom de la institució del Parlament de
Catalunya, els encoratgi en la tasca que s’han proposat: mirar que
l’Europa dels pobles, començant pels nostres, pel català i per l’occità,
tingui la força que necessita, perquè sobre el mapa dels estats, sobre
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el mapa d’una economia que és pràcticament un mapa únic, hi comen-
cem a posar el mapa de les dimensions humanes, aquell que esbor-
ra fronteres convencionals, perquè sap que allò que forma part de les
nostres capacitats espirituals també té dret a una dimensió política.

Del discurs de benvinguda als participants a l’Eurocongrés 2000
(Palau del Parlament, 1 d’octubre de 2001)

VALL D’AOSTA

Avui, aquí, em trobo com a casa, perquè la Vall d’Aosta i Catalunya
han compartit al llarg dels segles un mateix projecte europeu. La
nostra història i la nostra consciència de país uneixen tots dos pobles.
Per això avui, en aquest marc solemne, en la commemoració del res-
tabliment de les llibertats polítiques de la Vall d’Aosta, com a presi-
dent del Parlament de Catalunya els vull parlar de tres coses. Primer:
la petjada que la història ha deixat entre els dos pobles; segon: la fi-
delitat a la llengua que ha cohesionat ambdues comunitats, i tercer:
la voluntat de projectar el futur de la nostra identitat en el gran es-
pai europeu. Començaré per la història.

Tant la Vall d’Aosta com Catalunya formem part d’una mateixa fa-
mília, la de l’imperi carolingi. Així s’encetaren unes relacions secu-
lars polítiques, culturals i socials de Catalunya amb França i l’Euro-
pa central, que tingueren molta importància en la plasmació de la
personalitat catalana. Quan a la resta d’Espanya el que es volia era
mirar cap al centre de la península, cap a Toledo, per reinstaurar el
regne visigot, Catalunya mirava cap a Europa.

La formació de Catalunya fou molt llarga, i ningú gosa donar una
data exacta del seu naixement, perquè les nacions no neixen com els
homes: les nacions neixen de les necessitats i dels sentiments dels ho-
mes. El que és important és el procés que genera aquesta necessitat
de néixer. Sovint l’anàlisi d’aquest procés és plena d’actituds, de
sentiments, de lluita. I aquesta necessitat de néixer, de ser, crec que
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és el que compartim la Vall d’Aosta i Catalunya ja des de l’època
feudal.

L’origen de Catalunya com a nació s’inicia amb un fet, gairebé una
actitud: la del comte Borrell, que va declinar l’any 988 de sotmetre’s
al vassallatge del rei franc Hug Capet. Aquí neix la possibilitat d’exis-
tir independentment de l’imperi carolingi.

La Vall d’Aosta és incorporada al reialme francès l’any 575 i s’hi
manté fins al 888, data de la fi de l’imperi carolingi. A final del se-
gle IX formà part del reialme de Borgonya, que més endavant es con-
vertiria en Borgonya-Provença, fins al 1032, en què el territori sen-
cer passà sota la jurisdicció de la casa de Savoia. La Vall d’Aosta, el
1191, amb el primer document oficial, la Charte des franchises, obté
el dret d’administrar els seus béns i les seves terres, i la possibilitat
d’independitzar-se de la casa de Savoia. En moments diferents i en
circumstàncies també diferents, coincidim, però, en unes mateixes
característiques: una forta voluntat d’identitat política i la recerca
d’autonomia.

Hi ha països que poden manifestar la seva voluntat política a través
d’estructures d’estat: exèrcits, ambaixades, etc. Nosaltres, la Vall
d’Aosta i Catalunya, només tenim la força de la fidelitat de les nos-
tres persones a les seves arrels. Pot semblar fràgil aquesta força, però
no ho és. Podem dir amb orgull que mantenim aquell esperit dels que
fundaren la nostra història com a poble.

No només hi ha paral·lelismes entre Aosta i Catalunya, sinó coinci-
dències en les quals la història ens agermana. Una mica més tard, la
Vall d’Aosta forma part de la família provençal, precisament en una
època de vital importància per a la llengua, que marcaria una forta
influència sobre la Vall d’Aosta i també sobre Catalunya. El fet que
els comtes reis catalans fossin senyors d’una bona part d’Occitània
féu entrar la cultura catalana en contacte directe amb la societat tro-
badoresca provençal, que creà la primera manifestació literària i
musical de gran volada a Europa després de l’imperi romà. Aquests
contactes amb Occitània formaren una societat quasi idèntica a ban-
da i banda del Pirineu. Però la derrota catalana a Muret el 1213 da-
vant dels croats francesos desbaratà definitivament aquella expan-
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sió catalana pel sud de la Gàl·lia, malgrat que no posà fi als vincles
entre ambdós vessants del Pirineu, ja que la influència de la cultu-
ra, l’art, la llengua i la poesia provençals, a més de la de tipus eco-
nòmic, havia de ser forta a Catalunya durant un llarg parell de cen-
túries encara.

Hi ha moments brillants de la nostra història i moments difícils, fins
i tot de decadència. Com diu Émile Chanoux en un dels seus
assaigs, fent-se ressò d’aquesta decadència: «A Espanya, els regnes
de Lleó, d’Astúries, de Galícia, englobats a la monarquia espanyo-
la, van desaparèixer. Les Generalitats de Catalunya i de València no
van sobreviure; l’antic regne d’Aragó, entre els més poderosos de
la península Ibèrica, no va ser més que una expressió geogràfica.»
El que és important, però, és saber quina és, a cada moment, la nos-
tra responsabilitat històrica. Hi havia als segles XII i XIII un gran pro-
jecte europeu, que Catalunya preconitzava. Avui també. I ens hem
de preguntar si la veu d’Europa avui és la dels estats que ho volen
monopolitzar o si ens fem un lloc aquells que per única força tenim
la cultura, la cohesió social i la voluntat de fer sobreviure els nostres
pobles.

Quan Espanya volgué esdevenir moderna i liberal, fugint del centra-
lisme borbònic, es dirigí, per mitjà d’un militar català, el general Joan
Prim, cap a la monarquia de la casa de Savoia. Espanya necessitava
un monarca sense cap relació amb la casa borbònica i la solució sem-
blava Amadeu I de Savoia, duc d’Aosta, que era acceptat per uns i
rebutjat pels sectors reaccionaris. Malgrat tot, aquest va ser el monar-
ca elegit. El breu regnat d’Amadeu I ocupa una època de grans ten-
sions: és un moment d’inestabilitat en què els canvis de govern se
succeeixen, les dificultats polítiques augmenten i les disputes inter-
nes entre els partits que integren la coalició del 68 generen un clima
que finalitzarà amb l’abdicació del rei Amadeu I, el 1873.

Deixo la història i voldria referir-me a allò de més íntim i definitiu
que ens vincula a la nostra comunitat humana: la nostra llengua,
perquè ella és l’expressió de la nostra cultura i dels nostres senti-
ments. La consciència de les persones que estimem el nostre país ens
és tramesa ja des que els nostres pares ens ensenyen a estimar i a
pensar amb les paraules de la nostra llengua.
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Totes aquestes coincidències, aquests trets de recerca d’identitat, ens
fan seguir un mateix camí, el de l’afirmació de la llengua, la que ens han
ensenyat a parlar i a estimar la nostra mare i el nostre pare. Deixin-
me fer unes breus referències històriques de la nostra llengua.

Com que la llengua és instrument de comunicació, ho és també de
projecció cultural i desenvolupament de la societat. A Catalunya en
la segona meitat del segle XI ja són prou nombrosos els textos en ca-
talà.

Al segle XII existia al món occità una certa unitat economicocultural
i un embrionari sentiment nacional, tot i la imprecisió dels seus límits
dialectals. Els trobadors provençals, que tenien per àmbit cultural
una àmplia zona que anava des de Catalunya fins a la frontera de la
Vall d’Aosta, que també en rebé la influència, saberen crear una llen-
gua literària comuna, superposada a la barreja dialectal de la Gàl·lia
meridional, que no era ben bé cap dels dialectes occitans, però que
era compresa fàcilment en tot el domini lingüístic d’oc, i encara
més enllà, sense grans dificultats. No és, doncs, estrany que aquella
llengua provençal, tan prestigiada, fos conreada també pels poetes
cultes de fora del domini lingüístic d’oc, més enllà dels Alps i més en-
llà dels Pirineus. Un ciutadà català culte i un ciutadà valldostà culte
es podien entendre i compartir la mateixa literatura.

Hem sigut i som països de dimensió demogràfica i territorial reduï-
da, però hem aportat grans persones a la cultura europea. En vull
evocar dues: Ramon Llull i Anselm d’Aosta. Perquè la cultura no
es mesura per la quantitat, sinó per la qualitat que significa pensar
i parlar en la llengua pròpia. Avui que tothom parla de producte
cultural, de mercats culturals, d’indústria cultural, nosaltres, Catalu-
nya i Aosta, hem de reivindicar la força de la cultura, no pels seus
efectes econòmics, sinó per la capacitat creativa i comunicativa de
conviccions i sentiments de persones, i no només de «consumidors».

Aquesta segona meitat del segle XIII s’inicia amb un autor extraordi-
nari, d’una obra literària voluminosa i imponent, Ramon Llull, filò-
sof, moralista, científic i místic (1235-1316). Llull fou realment el crea-
dor de la llengua literària catalana, igual que Alfons X el Savi havia
creat la llengua literària castellana; Dante Alighieri, la llengua literà-
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ria italiana, i amb anterioritat havia estat escrita la Chanson de Roland,
primera obra literària en francès.

En l’obra de Ramon Llull es percep la influència tomista i la recerca
d’una teologia lligada a la raó, com en sant Anselm, que considera-
va que cal partir de la fe, no pas d’una fe ociosa, sinó viva, que espe-
roni la raó a entendre allò que hom ja creu (fides quaerens intellectum),
cosa que féu seguint la inspiració augustiniana. L’originalitat de sant
Anselm (nascut a la Vall d’Aosta el 1033) destaca sobretot en la famo-
sa prova a priori de l’existència de Déu, coneguda posteriorment per
argument ontològic, del Proslogion. Aquesta prova ha estat recollida
per les filosofies essencialistes, sobretot el racionalisme modern, de
Descartes a Hegel.

Aquests dos personatges de la història de l’Església van projectar
la seva força intel·lectual en ambdues cultures, la catalana i la vall-
dostana. Totes dues han continuat tenint importants punts de tro-
bada. Em plau recordar l’exposició «Dalí i els llibres», que va tenir
lloc a Aosta l’any 1984, i la de l’artista Josep M. Subirachs l’any 1997.
Actualment està tenint lloc la d’en Joan Miró.

Som dos pobles que hem hagut de lluitar per mantenir viva la nos-
tra identitat. Atacar la nostra llengua era el propòsit dels qui volien
ofegar la nostra personalitat col·lectiva. Però la llengua és més forta
que els poderosos si el poble hi roman fidel. La força d’una mare
parlant al seu fill, quan és un infant de bolquers, és més determinant
que qualsevol estratègia política d’un dictador. El sentit transcen-
dent de nosaltres mateixos ve determinat per la capacitat d’ésser
hereus d’un llegat de les generacions que ens han precedit i de pro-
jectar-lo a través dels nostres fills més enllà de les nostres vides tem-
porals. És així com podem veure que la petjada que deixem com a
persones ens dóna sentit transcendent. La fidelitat a la nostra cultura
i el desig de fer-la vivent al llarg dels temps és l’expressió més hu-
mana dels valors de la nostra cohesió com a comunitat cultural.

Hem sigut pobles perseguits; volien imposar-nos una identitat que
no era la nostra. I resistírem; Catalunya i la Vall d’Aosta sabem el
que vol dir que la pròpia llengua sigui prohibida, que no es pugui
parlar públicament en la llengua que parlem a casa. Jo, en temps de
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la dictadura, vaig ser educat en una llengua que no era la meva. Ens
prohibien a l’escola parlar com parlàvem a la nostra mare. He hagut
d’aprendre a escriure i a llegir en la meva llengua d’adult i com a auto-
didacte. Jo sé que aquesta amarga experiència personal sobre l’edu-
cació en la meva pròpia llengua va ser també la d’Émile Chanoux. La
seva actitud combativa per la democràcia i per la defensa de la iden-
titat, la compartim també els catalans. És per això un honor citar-lo,
avui, en aquesta commemoració.

Si els imperis s’han estès al llarg d’immensos territoris, els pobles
petits que, com Catalunya i la Vall d’Aosta, han estat fidels a la seva
identitat ens hem estès a la vida de l’esperit, de la cultura.

Catalunya, per exemple, havia creat un imperi mediterrani impor-
tant al final del segle XIV, però després d’això va patir una forta de-
cadència, que perdurà fins al 1714, en què, després de tretze mesos
de setge per les tropes borbòniques de Felip V, queia Barcelona, i
amb aquesta, Catalunya. Per dret de conquesta, Felip V abolí totes
les lleis i institucions dels Països Catalans, els quals hagueren d’ac-
ceptar com a seves les lleis i institucions castellanes. El Decret de
Nova Planta unificà l’Estat espanyol segons el model castellà i els
Països Catalans passaren a ser-ne una simple província o territori
ocupat. I malgrat això, amb la pèrdua de los nostres llibertats, co-
mençava el renaixement. Renaixement demogràfic i econòmic que
ens portà a fer, a la segona meitat del segle XVIII i durant el segle XIX,
la revolució industrial. Després de la recuperació demogràfica, eco-
nòmica i social, hi hagué la recuperació de la llengua, de la cultura,
i més endavant, la recuperació del moviment polític. Finalment, una
certa recuperació institucional el 1931, amb la República, que es veié
truncada al llarg de quaranta anys per la dictadura del general Fran-
co, que va desproveir Catalunya de les seves institucions i pretenia
fer-ho també amb la seva llengua. Però el que no va poder aconse-
guir és anul·lar el nostre sentiment de país. La prova d’això és que
avui sóc aquí, amb tots vostès, expressant-me en la meva llengua, ja
que el 1977, amb el retorn del president Tarradellas, s’inicia una re-
cuperació institucional per a Catalunya i un llarg camí ple d’espe-
rança i d’il·lusió, encapçalat, des del Govern de la Generalitat, pel
president Jordi Pujol.
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La Vall d’Aosta va experimentar també des del 1559, sota el regnat
d’Emmanuel-Philibert de Savoia, un procés de centralització, in-
crementat amb Víctor Manuel II de Savoia (I de Sardenya), que va
culminar el 1770 quan aquest aboleix la Charte des franchises i la Vall
d’Aosta torna a la dominació absoluta de la casa de Savoia, per con-
vertir-se més endavant en província italiana. La Vall d’Aosta ha llui-
tat, igual que hem fet nosaltres, pel manteniment de la llengua,
i també ha lluitat contra aquelles ideologies que intenten esborrar i
substituir identitats. Mussolini va intentar destruir aquest sentiment
nacional i aquesta actitud radical del poble valldostà, sense acon-
seguir-ho, i durant l’alliberament d’Itàlia per les tropes aliades la re-
gió de la Vall d’Aosta va fer prevaler el seu sentiment autonomista
i va aconseguir aquest Estatut especial que avui tenim la sort de
commemorar.

Podem mirar el nostre futur com a defensors d’identitats amb opti-
misme perquè existeix una voluntat d’afirmació de les pròpies iden-
titats i una necessitat cada cop més important d’establir punts de
referència. La idea que una ideologia podia esborrar i substituir les
identitats dels homes ha fracassat. La prova d’això és Aosta i ho és tam-
bé Catalunya. Ara el que cal és la construcció de la unitat d’Europa,
d’una Europa que necessitem que sigui sòlida i plena de l’esperit i la
cultura de les diferents identitats que la formen. No volem una Eu-
ropa només centrada en els interessos econòmics o en una simple
suma aritmètica d’estats. Vet aquí la responsabilitat europea que te-
nim valldostans i catalans.

És per mi un motiu d’orgull poder felicitar el poble valldostà per
aquest 54è aniversari de l’autonomia de la Vall i pel 52è aniversari
del seu Estatut especial i fer-ho com a president d’un parlament, el
de Catalunya, que commemorarà aquest proper mes d’abril el 20è
aniversari de la seva constitució, en l’època contemporània. Això ja
és prou encoratjador per a iniciar el projecte de futur amb il·lusió i
entusiasme.

Del discurs amb motiu del 54è aniversari de l’autonomia de la Vall d’Aosta
(Palau Regional d’Aosta, 26 de febrer de 2000)
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FLANDES I ESCÒCIA

Tots tres parlaments tenim coses importants en comú, tant quan tots
junts mirem enrere, cap a les arrels dels nostres pobles, com quan fi-
tem l’horitzó del nostre futur europeu. Hem estat tots tres, al llarg de
la història, un exemple de fidelitat a les nostres respectives identitats.
Han estat els nostres pobles, la nostra gent —la del món de la cultu-
ra, de l’economia, la de les responsabilitats cíviques—, que han man-
tingut viva la consciència de formar part d’uns pobles: l’escocès, el
flamenc, el català. Durant segles aquests pobles han mantingut la
seva cohesió per ells mateixos, sense l’ajut de la institucionalització
política. Vet aquí la seva fidelitat.

Però avui Escòcia, Flandes i Catalunya tenim institucions polítiques
pròpies, i des d’aquestes volem obrir noves perspectives de futur.
I tots tres parlaments, junts, volem compartir el diàleg sobre aques-
ta tasca en l’àmbit europeu.

Cap de nosaltres no és un invent administratiu recent. Existíem ja
molt abans del nostre actual ordenament constitucional, i avui som
reconeguts per aquest ordenament.

Som Europa perquè en formem part com a escocesos, flamencs i ca-
talans. La nostra cultura i la nostra llengua són un tros de cultura
europea. Sense nosaltres, amb tota la modèstia que calgui, Europa no
hi seria tota.

Permetin-me parlar de Catalunya: ¿es podria entendre Europa, d’una
manera plena, sense la llengua de Ramon Llull, d’Ausiàs March, de
Verdaguer, de Maragall, de Carner? O sense el romànic, el gòtic, l’ar-
quitectura modernista —Gaudí, per exemple— o la de Sert? O sen-
se la pintura de Miró, de Dalí, de Picasso en cert sentit, o de Tàpies?
O sense la música de Pau Casals —ell que va proclamar la seva ca-
talanitat en la sessió plenària de l’ONU? O sense Montserrat Caballé,
Josep Carreras o Jordi Savall?

També vostès, escocesos o flamencs, poden dir el mateix. No volem
només ser presents a Europa: és que som europeus. La nostra cultu-
ra és filla de la Grècia del segle V aC; del sentit del dret de l’imperi
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romà; de la civilització medieval europea, que ens abraçava a tots; de
l’humanisme del Renaixement italià; de l’expansió il·lustrada del se-
gle XVIII europeu, encara que en aquells moments Catalunya estigués
en una situació de decadència. Som fills de les avantguardes artísti-
ques, dels avatars del pensament europeu contemporani. Però tot
això ho hem assimilat, ho hem interioritzat al si de la nostra identi-
tat cultural pròpia. I aquesta síntesi pròpia forma part de la riquesa
d’Europa. No demanem ser a Europa: hi som des de sempre.

El que demanem és que Europa no es converteixi només en la suma
aritmètica d’estats. Volem que Europa sigui l’àmbit de la nostra prò-
pia ciutadania. Desitgem que els estats no vulguin emparar-ho i vi-
gilar-ho tot. És ben cert que l’ordenament jurídic que ha fet possible
la Unió Europea és la concertació dels estats. I és sobre aquest fona-
ment, ben reconegut per tots nosaltres, que podem avançar.

Però aquestes regions que venim d’enllà de la història volem fer
—sobre aquest fonament actual— la nostra aportació. I creiem que
això és compatible amb el que he dit anteriorment.

A l’Europa d’avui les fronteres no són, no han de ser, aquelles que els
estats nació van aixecar. Per nosaltres, les fronteres només són una
incitació a les identitats de traspassar-les amb el diàleg entre els po-
bles. Sabem que les cultures d’Europa tenen força quan surten d’elles
mateixes per poder fer aportacions i rebre’n de les altres. Una cultura
tancada sobre ella mateixa és un fet antropològic digne de ser estu-
diat i de conservar. Nosaltres volem participar del diàleg actiu, inte-
ractiu, de la rica i complexa ciutadania europea.

Per això volem ser presents a Europa. Però, per tal que Europa s’acos-
ti al ciutadà, cal donar a aquest àmbit regional dimensió política, no
sols administrativa. No es tracta només de fer de lobby a Brussel·les.
Cal interioritzar en el si de les nostres regions el debat europeu. I és
per això que reclamem, en el disseny de l’arquitectura institucional
europea, la presència dels nostres parlaments regionals.

Ho hem reclamat a la CALRE (Conferència de Presidents d’Assem-
blees Legislatives de les Regions d’Europa) i a tots els indrets on ha
estat possible.
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Avui ens reunim per treballar, per posar en comú aquestes qüestions,
per trobar vies de contacte amb el Parlament Europeu, que és la nos-
tra institució de referència principal, com a parlaments regionals. I no
sols tenint present la fita del 2004, sinó abans. I és possible establir
aquest camí de relació entre el Parlament Europeu i els nostres par-
laments.

Per aconseguir-ho, intercanviarem informació sobre la tasca que fa la
comissió parlamentària especialitzada en Europa que cada parla-
ment té establerta. Parlarem també dels mecanismes parlamentaris
d’informació sobre Europa, dels nostres executius envers el corres-
ponent parlament, i de tots els ressorts europeus que, en l’àmbit de
cada regió, tenim establerts. Estudiarem tenir presència directa en la
Comissió d’Afers Regionals del Parlament Europeu per a fer-hi pro-
postes emanades dels nostres parlaments. Avaluarem la possibilitat
de proposar la presència parlamentària regional en les comissions del
Parlament Europeu que tractin qüestions que són pròpies de les nos-
tres competències.

Aquestes propostes ja van ser assumides per la Conferència de Pre-
sidents d’Assemblees Legislatives de les Regions d’Europa en l’As-
semblea de Madeira del 2001.

Necessitem compartir les reflexions que cadascun dels nostres par-
laments elabora sobre el repte europeu. Avui ens escoltarem amb
respecte, amb interès, els uns als altres. I ens comprometem a conti-
nuar aquesta tasca de diàleg institucional entre els tres parlaments.

Del discurs de benvinguda amb motiu de la visita oficial al Parlament de
Catalunya de les delegacions dels parlaments de Flandes i d’Escòcia

(Palau del Parlament, 21 de gener de 2002)
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EL QUEBEC

El Parlament de Catalunya, a través d’aquesta delegació que encap-
çalo com a president, agraeix de tot cor la invitació i l’acollida que ens
dispensen.

Som les dues institucions —l’Assemblea Nacional del Quebec i el
Parlament de Catalunya— les seus dels valors democràtics: de con-
vivència i d’assumpció del pluralisme polític de dues nacions germa-
nes, a una banda i l’altra de l’Atlàntic.

Aquesta trobada institucional mostra el sentiment de germanor dels
dos pobles. La nostra freqüent relació en l’àmbit dels governs i
dels parlaments són l’expressió més clara d’aquesta fraternitat.
I avui venim a refermar-ho d’una manera més estreta. Aquest és,
doncs, el sentit de la nostra vinguda.

Malgrat pertànyer a àmbits geogràfics diferents, tenim reptes co-
muns: sobretot, la defensa dels drets dels pobles. Tots els ciutadans
del món som membres de l’única gran família humana. És per això
que els drets humans són universals. Però la concreta i necessària
historicitat de la naturalesa humana ens crea lligams més intensos
amb grups humans concrets, com ara la gent més propera a nosaltres.
En primer lloc, amb el més pròxim, els components de la família, la
necessitat afectiva més immediata de totes les persones, i, després,
amb aquelles persones que, per vincles d’història, de tradició, de llen-
gua i de cultura, o per reptes de futur compartits, sentim molt més
afins. I amb les quals formem un poble.

Els drets dels pobles són per als quebequesos i per als catalans com
la continuació dels drets de la nostra llibertat personal, projectada en
l’àmbit comunitari.

Per això, faig meves les paraules de Joan Pau II en el seu discurs a les
Nacions Unides, el 5 d’octubre de 1995: «Ningú —un estat, una altra
nació o una organització internacional— no pot pensar legítimament
que una nació no és digna d’existir. [...] El dret a l’existència d’una
nació implica el dret a la llengua i la cultura pròpies, mitjançant les
quals un poble expressa i promou el que es podria anomenar la seva
originària sobirania espiritual», refermava el papa en aquella ocasió.



256 Paraules del president Joan Rigol i Roig

Els pobles del Quebec i de Catalunya som conscients de les exi-
gències que comporta la solidaritat universal. I, en aquest sentit,
defensem totes les interdependències necessàries que confirmin la
consciència d’obertura a tothom. Però, alhora, en el marc d’aquesta
interdependència, volem afirmar la nostra universalitat des del dret
a la diversitat, a la diferència que, com a societats específiques, hem
heretat de les generacions que ens han precedit. Volem que quedi clar
que formem part de la comunitat humana a través de l’afirmació
col·lectiva com a quebequesos o com a catalans.

Nosaltres defensem la nostra pròpia llengua i la nostra pròpia cultura
com a expressió que són de la nostra identitat. I reivindiquem la dig-
nitat i el respecte que mereix l’àmbit polític on som immersos. Una
dignitat i un respecte que —com els de qualsevol altre poble del
món— es fonamenten en la plenitud dels drets dels pobles. No recla-
mem un privilegi ni una concessió, sinó un dret.

D’altra banda, com a polítics, som conscients de la responsabilitat
que tenim d’unir el nostre sentit nacional col·lectiu als reptes de fu-
tur de les nostres societats respectives.

Davant la massificació i la banalització, la nostra responsabilitat na-
cional ens estimula a construir uns països d’alt nivell cultural, com
a aprofundiment de les capacitats de l’esperit, en creativitat, en con-
templació i en sentit crític dels nostres conciutadans.

Davant un individualisme insolidari, la nostra consciència nacional
comunitària ens porta a cercar polítiques que fomentin una gran co-
hesió social, especialment sensibles envers els més desvalguts.

Davant una visió instrumental i estrictament economicista de les
persones, la nostra consciència de nació ens duu a la recerca d’un
civisme que fomenti la responsabilitat en la iniciativa empresarial, en
la solidaritat social, en la tolerància, en la convivència, en el diàleg
interpersonal.

Davant l’uniformisme dels mercats culturals, defensem la riquesa
de la creativitat i de la diversitat d’expressions culturals i lingüísti-
ques, com a patrimoni de tot el món i com a signes de la nostra iden-
titat.
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El Quebec i Catalunya sabem que la llengua no és només un ins-
trument funcional per a intercomunicar-nos. La llengua no és simple-
ment una suma de signes físics convencionals. És, sobretot, un espai
de l’esperit humà que una llarga història de moltes generacions ha
sedimentat en la particular percepció del nostre entorn i que compar-
tim amb els més propers a nosaltres, amb els qui hem fet i fem camí
conjuntament al llarg del temps, arrelats en un mateix territori. La
llengua pròpia fa transcendir la nostra individualitat i ens fa mem-
bres d’una comunitat que, en el diàleg, en el debat, en la confronta-
ció i en el consens —propis de les societats complexes i plurals—, ens
fa partícips d’un patrimoni cultural compartit, que ens permet apro-
fundir en els nostres lligams interpersonals, en el que significa la
comunicabilitat humana. I aquesta convicció en la defensa de la nos-
tra llengua fa que respectem i estimem l’idioma de tot ciutadà, de tot
conciutadà, sigui quin sigui.

El Quebec i Catalunya tenim reptes comuns en la vertebració inter-
na de la col·lectivitat i en la cerca de vies de més humanització de la
nostra societat contemporània, i tenim l’obligació d’oferir propostes
de convivència, de tolerància, de diàleg i de respecte cap als altres
pobles, en la construcció d’una justícia i d’una pau mundials. És en
aquesta línia que volem treballar ambdós parlaments.

Per això, senyora presidenta, tenim avui el privilegi de la seva aco-
llida: per reviure les nostres relacions, per reafirmar les nostres con-
viccions comunes i, també, per la nostra part, per promoure, en l’Eu-
ropa que s’està constituint, aquests valors que la realitat quebequesa
i catalana representem al nostre món.

Les qüestions que aprofundirem avui i demà són el signe d’aquestes
preocupacions comunes. La diversitat cultural, la política d’integra-
ció dels immigrants i la nostra responsabilitat institucional en la pro-
jecció exterior expressen prou bé el sentit d’aquesta trobada.

Del discurs amb motiu del viatge institucional de la Mesa
del Parlament de Catalunya al Quebec

(5 d’octubre de 2002)
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Laureà Figuerola
i la Catalunya d’avui

Permetin-me, senyores i senyors, fer la meva aportació personal amb
motiu d’aquest acte de desgreuge i reconeixement a la figura de
Laureà Figuerola.

No sóc historiador. Sóc simplement un lector de llibres d’història. En
aquest cas, les meves lectures més significatives són les de Vicens
Vives, Pierre Vilar i Josep Fontana. No sóc expert en història, però
crec —com deia Benedetto Croce, aquell pensador i polític italià que
va viure a cavall dels segles XIX i XX— que tota història és història
contemporània. Per què avui mirem l’obra política de Figuerola
d’una manera diferent de com la veien la gent del Foment del Treball
del seu temps? Com perviuen els problemes, les tensions, les incom-
prensions, d’aquell temps a la societat catalana actual? Són pregun-
tes que intento respondre’m.

1. El proteccionisme, un projecte per a la societat
espanyola

L’arrancada de l’economia catalana moderna té el seu origen al segle
XVIII, en el creixement de la productivitat agrària (especialització de
productes per comarques, desboscatges, bancals, recs, extensió de la
vinya, vi i aiguardents), menada per la propietat útil de la terra.

Hi havia una perfecta convivència en el món rural entre activitat
agrícola i indústria tradicional, i entre aquesta i la indústria moderna
que sorgia. Veiem també com a la Catalunya del segle XVIII naixen
empreses especialitzades en transport i xarxes comercials (Cortade-
llas, Copons, Tortellà…), que amplien l’abast de l’economia catala-
na, i hi aflueixen capitals, fruit del comerç amb Europa i, sobretot,
amb Amèrica. Aquesta modernització comporta canvis d’ordre so-
cial, ideològic i cultural.
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La proposta de Catalunya a Espanya és precisament aquesta moder-
nització, fonamentada en el foment de l’intercanvi comercial entre
l’interior agrari de la península i la perifèria industrial. Era un pro-
jecte integrador de tot l’àmbit de l’Estat que exigia millores urgents
en transports i comunicacions, i sobretot canvis de pautes socials que
no agradaven als poders tradicionals de la societat espanyola.

Per això, aquests poders maldaven per ridiculitzar i caracteritzar els
proteccionistes catalans, considerant-los uns ambiciosos corporati-
vistes egoistes. L’Espanya política no volia seguir el procés moder-
nitzador d’Anglaterra i França i preferia mantenir-se amb el model
de l’Alemanya preindustrial.

2. La urgència lliurecanvista

La Guerra de la Independència i la pèrdua de les colònies fa prendre
plena consciència que Espanya és, políticament, un país pobre.
D’aquí la necessitat d’un aranzel que protegís de la competència ex-
terior una sèrie de productes (657, en l’aranzel de López Ballesteros).

Aquesta necessitat afavoria l’aliança entre els tèxtils catalans, els
metal·lúrgics bascos i els productors cerealistes castellans. El descon-
tent de distribuïdors de productes de l’exterior provocà l’enfronta-
ment entre els proteccionistes i els lliurecanvistes. Bravo Murillo féu
una rebaixa substancial aranzelària, tot mantenint la protecció dels
productes més significatius. Fou un pacte provisional.

Laureà Figuerola —«proteccionista moderat», l’anomena Josep
Fontana, o «lliurecanvista moderat», segons Vicens Vives— pro-
posa un desmantellament gradual de l’aranzel, que, tot i l’animad-
versió dels proteccionistes, representa la fórmula adequada per a
desfer de l’economia catalana els vividors emparats per l’aranzel.
L’èxit de l’economia catalana —diu Jaume Vicens— «s’apuntala so-
bre l’obra d’aquest gran català, sacrificat dues voltes per la since-
ritat amb què professà les seves concepcions: el 1855, defensant les
màquines enfront dels obrers que volien destruir-les i, el 1869, es-
campant les boires d’un superproteccionisme enganyador i malal-
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tís». Heus aquí les paraules de desgreuge i reconeixement de Vicens
Vives.

3. Punts dèbils a l’inici de l’economia catalana moderna

Teníem un projecte modernitzador per a Espanya enfront d’unes
inèrcies pròpies d’una societat espanyola poc dinàmica. Però Cata-
lunya, per si sola, no pogué ni políticament ni econòmicament enge-
gar i imposar aquest projecte; li faltava força per a assolir-ho. No hi
havia suficient dimensió empresarial per a desbordar els poders tra-
dicionals ni tampoc hi havia suficient poder polític.

Si Barcelona no ha estat mai la capital política d’Espanya, tampoc no
ha estat la capital econòmica de l’Estat. Catalunya ha estat la capital
industrial, però les finances públiques, les grans operacions inverso-
res, s’han fet sempre des de Madrid. Cal recordar en aquest sentit
personalitats com el marquès de Salamanca o el català Gaspar de
Remisa, resident a Madrid.

En el camp de la indústria, ha mancat la dimensió empresarial sufi-
cient. La indústria cotonera catalana mitjana, per exemple, era una
quarta part de la mitjana europea.

Per això, el mercat dels productes catalans era, pràcticament, només
a Espanya. Per a Anglaterra i França, era molt més extens i més obert:
era tot el món d’aleshores.

Cambó acusava d’individualisme l’empresari català. De fet, excep-
tuant potser aquesta batalla contra el lliurecanvisme, els empresaris
catalans han estat mancats de coordinació, de capacitat de ser lobby.
Sovint el recel, l’enveja, la desconfiança, prevalien sobre un projecte
ambiciós i compartit.

Les institucions financeres que haurien pogut aglutinar el potencial
econòmic català s’empeltaven de la mentalitat d’estalvi patrimonia-
lista i alhora eren empreses molt disseminades, fragmentades.
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4. Punts forts

L’empresariat català no sorgeix d’una classe estamental tancada, sinó
d’un procés —des del començament del segle XVIII— llarg i obert a
gran part de la societat catalana. L’empresariat català emergeix en
una cultura d’innovació tecnològica, que té els seus precedents en el
món agrari i esclata amb la revolució industrial.

Les empreses catalanes abasten el conjunt de sectors econòmics
(tèxtil, metal·lúrgic, químic, etc.). Per tant, l’economia catalana és
més procliu a una mentalitat generalista «d’empresa» que especia-
lista «en producte». Aquesta versatilitat facilita que l’actitud em-
presarial sigui capaç d’impregnar la mentalitat del conjunt de la so-
cietat.

Una part important de l’empresariat viu la seva funció social junta-
ment amb el procés de recuperació, de renaixença cultural, i s’hi
implica. Això el fa transcendir de la seva pròpia feina cap a la parti-
cipació activa en la construcció de la societat catalana. Té un model
de societat.

Les limitacions que té envers el projecte espanyol tenen com a con-
trapunt el fet de ser i sentir-se «part constituent» del catalanisme
modern.

En resum, el proteccionisme que reclamava l’empresariat català era
el signe d’un projecte de modernització de la societat espanyola, ba-
sat en la innovació tecnològica i la productivitat, i alhora era el signe
d’una reconeguda limitació de portar-lo a terme, i més encara sen-
se la necessària sinergia d’un poder polític de l’Estat decidit a do-
nar-li suport.

No era l’empresariat català fet des del sentit del poder, com a cultu-
ra estamental tradicional o com a lobby d’interessos, sinó com a ex-
periència personal, familiar, només compresa així, en el marc d’una
societat com la catalana, que ja al començament del segle XVIII havia
iniciat un llarg procés de cultura econòmica.

L’operativitat empresarial catalana abastava lògicament tot Espanya.
Però les complicitats profundes del seu rol social no foren compre-
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ses pel poder polític de l’Estat i, en canvi, trobaren aquesta dimensió
especialment Catalunya endins. Catalunya apareixia com un projecte
polític, social, econòmic, cultural, de modernització, on els empresa-
ris hi tenien un paper fonamental. Cal veure com la manifestació del
Foment del Treball, organitzada per Bosch i Labrús, reuní tots els
estaments de la societat catalana.

5. El debat avui

El canvi de la pesseta de Figuerola per l’euro és tot un símbol de la
dimensió de les perspectives, dels paràmetres econòmics ens els
quals ens hem de desenvolupar i de la mentalitat econòmica a la qual
hem d’encarar-nos. Mentrestant, un conjunt de circumstàncies polí-
tiques, econòmiques i mediàtiques posen d’actualitat la relació Bar-
celona - Madrid, el pes de Catalunya en el conjunt de l’Estat.

Els condicionants que determinen aquesta polèmica pretenen com-
parar realitats diferents i que afecten emotivitats sovint simples i a
flor de pell. De fet, aquell projecte català de l’últim quart del segle
XVIII envers la societat espanyola i la dificultat de dur-lo a terme, i
també la fortalesa sociològica de l’empresariat català, tenen avui una
renovada actualitat. És aquesta polèmica d’avui mutatis mutandis un
reflex d’aquella vella confrontació, de la qual en Laureà Figuerola fou
el centre.

Fragilitat i fortalesa de l’economia catalana són les dues cares d’una
moneda que avui són la cara i la creu en funció de la imatge política
que es vulgui donar del present, però que tenen una complexitat
superior al fet anecdòtic en què es pretén fonamentar la polèmica.
Són dos aspectes que denoten una realitat profunda que té arrels en
la història que hem invocat.

Cal, primerament, posar en el seu context la situació actual: els estats
no solament tenen un cert àmbit de decisió en la política econòmica
—molt mediatitzada avui per les competències de l’Administració
europea—, sinó que també i sobretot tenen importància com a agents
directes de l’economia, pel seu enorme pes en la despesa pública,
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sense punt de comparació amb el dels temps de Figuerola. El nucli
de decisió empresarial es trasllada on hi ha la capitalitat de l’estat.

Des de Felip II Espanya ha volgut tenir una capital central, símbol de
tota la península i avui dia, a més, amb aquests aires de fort centra-
lisme, vol ser el símbol de la imatge que l’Estat vol donar de si ma-
teix en relació amb Europa i el món. Això els obliga a fer prevaler la
capital de l’Estat per sobre de les altres ciutats, especialment de les
que li puguin fer ombra.

Excepte precisament a Catalunya, la capital de l’Estat exerceix la fun-
ció d’atracció al conjunt de l’Estat. És el centre de comunicacions neu-
ràlgic per excel·lència. És el punt des d’on s’està més a prop dels cen-
tres de decisió política i, per tant, també econòmica.

L’espectacular creixement d’Espanya aquests darrers anys s’assimila
a la presa de decisions polítiques adoptades des de la capital de l’Es-
tat. Amb tot, aquest creixement té punts dèbils que s’amaguen amb
certa discreció: el fracàs de l’absència d’una societat civil dinàmica al
sud d’Espanya i un gegantisme empresarial espanyol que no obeeix
a una iniciativa empresarial pròpiament dita, sinó sobretot a la pri-
vatització de les empreses públiques. L’espectacularitat empresarial
espanyola no està, ara com ara, fonamentada en una evolució de baix
cap a dalt, sinó a l’inrevés.

Tot i aquesta dimensió de l’acció empresarial espanyola, no està el
seu mercat borsari i de capitals al nivell que correspondria a la seva
projecció internacional a Llatinoamèrica. No pot aguantar per si
mateix el potencial de decisió econòmica de Wall Street, per exem-
ple. En altres paraules, podrà Espanya mantenir a les seves mans el
paper inversor a Llatinoamèrica si els EUA decideixen abocar-s’hi
d’una manera agressiva a través d’empreses espanyoles? Què li pas-
saria al sentiment d’espanyolisme actual si perdés el pes de la seva
projecció internacional perquè les seves empreses més emblemàti-
ques haguessin de «deslocalitzar» els seus centres de decisió? ¿Es
produiria una nova crisi del nacionalisme espanyol com la del 98,
aquesta vegada en el vessant econòmic?
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6. La fortalesa

El perfil de l’economia catalana no es planteja en termes de poder, de
dalt cap a baix, sinó de «capil·laritat social» del món i de la cultura
empresarial. La manca endèmica de vertebració de l’empresariat
català com a poder no pot amagar el fet d’una societat catalana im-
pregnada de cultura empresarial. Catalunya té uns 490.000 petits i
mitjans empresaris, el doble de la Comunitat Autònoma de Madrid,
quan en termes de població representem el 15,4% i el 12,8% respec-
tivament.

Aquesta capil·laritat empresarial és fruit i alhora causa d’una molt
bona mobilitat en l’escala social. És a dir, la nostra societat catalana
té, per tradició i per voluntat, la característica d’ésser molt incitado-
ra a assumir responsabilitats empresarials per part de tot aquell qui
ho vulgui, i això en tots els nivells socials. L’expressió popular
d’aquest fet és «plantar-se pel seu compte». I alhora les inèrcies fa-
miliars benestants no cobreixen gaires generacions. No es pot viure
de renda molt de temps. Aquesta és una font de dinamisme de la
nostra societat.

Si bé la població de Catalunya, tal com hem dit, representa el 15,4%
de la del total d’Espanya, els catalans aportem el 18,6% del PIB,
mentre que Madrid n’aporta el 17,1%, segons xifres de l’any 2000.
Aquesta diferència és encara més significativa si l’expressem
d’acord amb el valor de les exportacions sobre el total espanyol:
Catalunya, el 27,2%, i Madrid, l’11,3%, també segons xifres del 2000.
I aquesta última dada, d’acord amb la tendència dels últims anys,
incrementarà la diferència. L’any 2000 s’han creat, a Catalunya,
22.604 societats, 1.173 més que l’any anterior, amb un increment del
47% de mitjana de capital superior a l’any anterior.

Dic tot això, no per entrar en un enfocament de competitivitat entre
els dos pols més importants de l’economia espanyola, sinó per fer
veure que les dades no avalen una actitud «derrotista» de la força de
l’economia catalana.

Hi ha, però, un altre element que dóna perspectiva a l’economia ca-
talana: la qualitat professional que prové de les escoles de formadors
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d’empresaris, que han arrelat a Catalunya. Esmentaré només ESADE
i IESE com les més significatives i més valorades en l’àmbit europeu
i mundial. Aquestes institucions aporten a la societat catalana cada
any centenars de professionals, altament qualificats i valorats. A més,
fan que la capil·laritat empresarial catalana arribi més enllà dels nos-
tres límits. Així trobem molts catalans exercint professionalment en
empreses d’abast estatal, europeu i mundial.

Tots aquests factors quallen en un perfil d’empresari implicat en la
mateixa societat catalana. Ens ve d’una tradició secular, de gent del
món de l’empresa compromesa en l’àmbit de la cultura, de les obres
socials, de la vida associativa, etc. Aquesta és la constatació d’allò que
anomenàvem factor constituent del catalanisme modern per part del
món empresarial. Aquest és un punt de referència fonamental al qual
tornaré quan em refereixi a aquells empresaris que són conscients
que la seva funció social traspassa els límits de la seva pròpia empre-
sa. A aquest factor d’integració activa dels empresaris a la societat ca-
talana hi han d’estar especialment amatents aquelles institucions que
agrupen i vertebren els seus interessos si no volen perdre aquest gran
actiu de la societat catalana.

7. Les complicitats necessàries

Tothom sap que perquè les empreses tinguin possibilitats i perspec-
tives necessiten unes condicions que són responsabilitat del món po-
lític, tant de cara endins com en la seva projecció exterior. Fins ara,
l’Estat exercia aquest poder des de la seva política econòmica i finan-
cera pròpia. La Unió Europea ha arrabassat la major part de les se-
ves competències.

L’Estat apareix avui més com a aglutinador dels interessos territori-
als del seu àmbit davant els poders supraestatals que com a poder en
si mateix. En aquest sentit, actua més amb mecanismes de nació que
d’estat. És així com l’Administració estatal i l’autonòmica entren so-
vint en conflicte en la lluita pel protagonisme: l’Estat, forçat per la
cessió a Europa del seu poder, es transmuta en «nació», que pretén
vertebrar els interessos de la societat.
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Personalment, crec que l’empresari ha d’aprofitar sense exclusions
tots els ressorts administratius possibles. És més, crec que no s’ha de
deixar atrapar per aquesta polèmica. Ha de fer el que convingui a la
seva empresa.

Un recent estudi elaborat pel IESE i citat pel professor Argandoña,
Gestió empresarial el 2001, explica com a dada significativa que les
empreses espanyoles cada vegada donen menys pes a les seves rela-
cions amb les administracions públiques: un 71% posa aquesta qües-
tió en segon lloc enfront d’un 10% que continua considerant-lo molt
important. Però l’empresari ha de tenir molt clar el que diu Stefan
Zweig a les seves Memòries: «Al capdavall, un necessita un punt es-
table del qual partir i al qual tornar.» I l’empresari català sap de
quina societat ha sortit i a quina societat retorna, com a resposta a la
seva trajectòria vital.

Avui, els centres de decisió són múltiples: Barcelona, Madrid, Brus-
sel·les, Londres, Frankfurt, Nova York… En tots, s’hi prenen decisi-
ons de política econòmica i tots representen centres d’interès per a
l’empresari. Cap d’aquestes ciutats pot arrabassar significativament
el pes de les altres, sobretot si Catalunya sap trobar el seu paper es-
pecífic i insubstituïble. I l’empresari ha d’accedir a totes sense mala
consciència. La seva vinculació amb la societat concreta a la qual per-
tany, la catalana, és el seu punt de referència. Vist així, des d’aques-
ta complexitat, ja no s’haurien de formular falses polèmiques de ti-
pus localista. El concepte de localització empresarial avui ja no és un
concepte purament geogràfic.

El que sí que cal és estar amatent per tal que els poders d’abast més
ampli no s’esbiaixin, no facin prevaler un centre sobre els altres quant
a dotació d’infraestructures i no ofereixin avantatges que siguin un
greuge comparatiu. Aquesta denúncia de parcialitat ha de fonamen-
tar-se en la identificació de l’empresari català amb la pròpia societat
catalana; entre altres coses, perquè el model d’economia de la socie-
tat espanyola que preconitzen ha d’obeir a una cultura empresarial
més propera a la societat que al «poder».

Al meu entendre, Catalunya guanyarà la seva força econòmica i
empresarial en la mesura que sàpiga agermanar l’obertura exterior
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de la seva activitat i mantenir i liderar aquest valor de societat cohe-
sionada, dinàmica, culta, que vol ser el nostre país.

Lògicament, no hem d’oblidar les infraestructures necessàries per a
apuntalar la nostra competitivitat: les hem de reivindicar amb força.
Hem de superar sovint l’handicap de retardar la presa de decisions
en l’àmbit català, pròpia del fet d’haver de posar-se d’acord moltes
institucions i persones per manca d’un poder i potencial fort des del
punt de vista econòmic i polític que decideixi per si mateix.

De fet, el nostre avantatge diferencial és el model de societat, la nos-
tra cultura cívica. I aquí, en aquest compromís, els empresaris han de
sentir-se’n còmplices.

8. Un projecte de societat

La primera exigència professional de l’empresari és que l’empresa
tingui beneficis, que els obtingui acomplint una necessitat real de la
societat en forma de producte o servei i que els obtingui mantenint
les normes i les lleis establertes. I que així apuntali el seu futur.
Aquesta és la seva primera i principal obligació, però no pas l’única.

Si, al si de l’empresa, s’apliquen al treball un conjunt de persones,
l’empresari ha de procurar que tothom pugui exercir el seu treball
amb dignitat, amb un salari digne i en un clima humà, motivador i
creatiu. Aquesta és la segona obligació.

Però n’hi ha una altra. L’empresa viu en un entorn del qual rep molts
factors que li possibiliten la tasca: preparació professional de la po-
blació, actitud de civisme, condicions d’un medi ambient adequat,
etc. Viu d’una determinada cultura cívica. Per això, l’empresa i l’em-
presari s’han de sentir coresponsables d’aquesta societat, pel seu
propi interès i tenint present el bé comú.

És ben cert que, amb la globalització, tot el món canvia d’escala, de
dimensió. I així pot semblar que Catalunya perd importància com a
àmbit econòmic. Però no hem d’oblidar fets tan empírics com que
som al centre geogràfic d’un gran mercat, d’una llarga tradició in-
dustrial.
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Cal fer referència a l’article de Pedro Nueno al diari El País, «Pier-
de Catalunya poder económico?», per a veure les possibilitats de si-
tuar-nos positivament en el món de l’economia global. Ens cal una
estratègia ben definida de prioritats en inversions per tal d’ésser
punts de referència en algun aspecte de l’economia globalitzada.
Educació —diu Nueno—, i especialment en tres àmbits: medicina
i biologia, tecnologia (enginyeria, informàtica, telecomunicacions) i
empresa.

El punt nuclear de les possibilitats de la societat catalana és l’educa-
ció de qualitat, tant en humanisme com en preparació tecnològica.

La nostra força és la xarxa atapeïda d’empreses i l’esperit d’iniciati-
va de la nostra població.

El nostre motor específic és unir a la prioritat de l’educació la de l’in-
crement decidit d’I+D. No només com una exigència de les empre-
ses, sinó com un objectiu integrat a tota la societat catalana.

El nostre avantatge és que els empresaris se sentin «constituents» de
la nostra societat i impregnin d’iniciatives de tot ordre el conjunt de la
societat.

El model de societat catalana que desitgem —culta, cohesionada, em-
prenedora, cívica— ha de ser la constatació del projecte que ens pro-
posem.

Aquest arrelament a la societat d’on es parteix i on torna (Stefan
Zweig) ha de servir per a llançar-vos, projectar-vos, cap a dimensions
empresarials d’horitzons amplis. És més, les complicitats empresa-
rials sorgides del compromís amb Catalunya s’haurien de convertir
en factor multiplicador de la projecció exterior.

Ja fa molts anys, el Foment del Treball va tenir poder de convocatò-
ria per tal que empresaris (Bosch i Labrús), professionals (Duran i
Bas), treballadors (Roca i Galés) i tota la ciutat sortissin al carrer per
manifestar-se en pro d’un projecte de defensa del treball i de la in-
dústria nacional. Amb la perspectiva d’ara, ho podem jutjar més o
menys encertat. Però el fet és que hi havia un projecte de regenera-
ció cívica que va arrossegar els diversos estaments.
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Avui que tot sembla resoldre’s amb la perspectiva del «curt termini»,
de la conjuntura immediata, de l’admiració per l’èxit fàcil i immediat,
ens cal una nova convocatòria de regeneració, d’economia a l’alçada
dels valors de la persona.

I això, que depèn fonamentalment de les nostres actituds, és el que
dóna més força, solidesa i projecció de futur a la nostra societat. Tota
la resta és —serà— conseqüència de la nostra pròpia empremta. Ne-
cessitem la tercera pista de l’aeroport, necessitem l’ampliació de la
Fira, necessitem el TGV, necessitem l’ampliació del port. Tot això, ho
necessitem perquè creixem econòmicament. Però el motor de la nos-
tra creixença sòlida és una actitud generalitzada a la nostra població
d’un alt nivell d’iniciativa, de creativitat i de responsabilitat. I això,
diferencialment, ho mantenim viu. Ens hauríem de preocupar el dia
que les nostres reivindicacions fossin de caràcter funcionarial o ren-
dista. Avui, reivindiquem perquè empresarialment som vius i ben
vius. Nosaltres podem dir que la nostra economia obeeix a una rea-
litat sociològica dinàmica i ben contrastada. La Catalunya econòmi-
ca no és un gran gegant mundial, però segur que no té peus de fang.
Aquesta és la nostra fortalesa; la que alguns no saben mesurar. I la
necessiten per a Espanya com el pa que es mengen.

Cicle d’actes en homenatge a Laureà Figuerola i Ballester
(Foment del Treball Nacional, Barcelona, 13 de desembre de 2001)
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El doctor Robert, avui

1. La política com a actitud

Evocar la figura del doctor Robert al Parlament de Catalunya no és
un simple exercici propi d’una commemoració històrica. És més que
això: es tracta de reviure i comprometre’ns en els fonaments doctri-
nals i en les actituds que bastiren una cultura política a Catalunya, la
del catalanisme polític modern, de la qual, els polítics d’avui, som
fills i hereus.

El catalanisme, en temps del doctor Robert, s’afirmà políticament com
a regeneracionisme. Regeneracionisme entès com a complicitat sinèrgi-
ca entre el món polític i la part més dinàmica de la mateixa societat.

És en aquesta línia que, en el seu manifest regeneracionista, el doc-
tor Robert —com a president de la Societat Econòmica Barcelonesa
d’Amics del País—, Joan Sallarès —del Foment del Treball—, Domè-
nech i Montaner —de l’Ateneu Barcelonès— i Sebastià Torres —de la
Lliga de la Defensa Industrial i Comercial— s’adrecen a la reina re-
gent en aquests termes: «en solicitud de aquellas reformas sustanciales
que podrían conducir a la regeneración del país, hoy poco menos que
agotado y moribundo», i reclamen: «la necesidad de implantar la
autonomía administrativa que devuelva la iniciativa y la fuerza a las
grandes regiones...», a la vegada que afirmen: «es necesario transfor-
mar el sistema parlamentario, en el cual tengan representación las
fuerzas sociales y colectivas, restaurando la pureza y libertad del
sufragio» (J. Termes, Història del catalanisme fins el 1923, pàg. 288).

Aquesta proclama política que sorgeix a la fi del segle XIX des de
Catalunya va generant un perfil, un estil, una actitud, del polític
català que pretén retornar la dignitat de la funció política. No és
l’actitud del polític que actua com a còmplice d’un grup de poder
—militar, de terratinents, eclesiàstic, etc.—, tan propi de l’època de
la Restauració de Cánovas, sinó que arriba al compromís polític
com a culminació del seu compromís cívic, professional, envers la
societat, envers el poble català.
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La biografia del doctor Robert és prou aclaridora d’aquesta actitud.
Metge per vocació, esdevé testimoni de la seva dignitat professional en
les epidèmies de la febre groga, del còlera, que patí Barcelona. Quan
es declarava una epidèmia a la ciutat, totes les autoritats i les classes
socials altes, el primer que feien era fugir; el capità general, el primer,
per raons estratègiques i militars; el bisbe, el segon, per raons pasto-
rals, i així tothom que podia. El doctor Robert sabia que la seva profes-
sió era un compromís formal amb els seus malalts, amb el seu poble.
I, per això, tingué, en aquells moments, un comportament heroic.

El compromís amb la professió el portà més enllà: a treballar per la
qualitat tècnica de la professió. Des de la càtedra, amb el trasllat de
la facultat de medicina a l’Hospital Clínic i en la fundació del nou
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, fa que els estudis de medicina
tinguin, a Catalunya, una dimensió d’alta qualitat.

Però la professió no esdevé, en ell, un enclaustrament en el propi
món de la medicina. L’actitud personal de civisme actiu el porta a
comprometre’s a treballar per al seu poble, en procés de recuperació
i de renaixença cultural. Sense institucions polítiques que emparin el
país, Catalunya reneix per la responsabilitat de la seva gent. Així,
trobem el doctor Robert implicat com a president de l’Ateneu Barce-
lonès i com a president de la Societat d’Amics del País. Aquesta in-
tegració en la vida cultural i cívica del país el portà a assumir l’alcal-
dia de Barcelona, durant el govern Silvela. El polític que ho és només
com a servidor d’interessos corporatius entén que tota promoció
política afavoreix l’oportunitat de fruir d’un estatus, d’uns privilegis
personals. Al polític que troba la raó de ser del seu compromís polí-
tic en el nexe amb les inquietuds, problemes i esperances del seu po-
ble, el fet d’accedir a un càrrec públic li exigeix assumir el seu progra-
ma i les seves responsabilitats, i els seus riscos. Homes com el doctor
Robert, o com Domènech i Montaner, en són un exemple clar.

El doctor Robert, a l’Ajuntament, va fer el que calia esperar de la seva
actitud humana: intentar regenerar la vida política. Així, refent el
cens, volgué introduir puresa democràtica enfront del caciquisme.
No es prestà a ser l’executor d’una política, com la de Silvela, de re-
fer les finances públiques carregant els ciutadans d’impostos sense
cap mesura. Dimití per no embargar els morosos davant l’Estat.
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La política no és l’art de navegar i sobreviure entre aigües adverses.
És el compromís amb un programa; és una actitud personal que no
s’amaga en les conveniències. És el lligam directe, personal, íntim,
amb el propi poble, sense mediacions tecnocràtiques d’assessors
d’imatge ni d’enquestes d’opinió. Tots aquests instruments poden
ajudar, però no poden ser el mitjà fonamental del polític. La política
no és un producte a vendre en un mercat electoral. El regeneracionis-
me és la sintonia, la complicitat amb els ciutadans, amb les seves
millors aspiracions. Així ho entenia aquella gent de la fi del segle XIX.

I, per això, el doctor Robert, com tota la generació de polítics, centra
la seva atenció cap a la política catalana com l’indret on projectar tots
els anhels polítics del regeneracionisme. Cada vegada és més explí-
cit que l’afany regenerador de la política es fa en clau de catalanitat.
I d’aquí ve el fet de reclamar a Espanya un concert econòmic per a
Catalunya, que el doctor Robert comparteix amb els qui formaran
després la candidatura dels quatre presidents, amb Albert Rusiñol,
Domènech i Montaner, i Sebastià Torres. Amb la victòria d’aquesta
candidatura el 1901, i amb Pi i Margall i Lerroux pel republicanisme,
Catalunya genera una nova dinàmica política. Ja no eren en la línia
política espanyola de la Restauració, ancorada en l’alternança arbi-
trària de conservadors i liberals. Ells generen una política específica-
ment catalana, centrada en el debat regionalistes - republicans. És, en
aquest punt, que sorgeix, en el catalanisme polític, un estol de polí-
tics de primer ordre: Prat de la Riba, Duran i Ventosa, Domènech i
Montaner, Cambó, Abadal, Carner, Gallissà, Verdaguer i Callís,
Rusiñol, Girona, Fargas, etc.

D’acord amb el doctor Robert, entre altres, cal afirmar que el catala-
nisme és regeneracionista i, en el marc espanyol, el regeneracionis-
me es defineix en clau catalana. Nosaltres provenim d’aquesta escola
de polítics amb una actitud ferma, democràtica, compromesa amb el
seu poble.

2. Una generació constituent del catalanisme polític

El fonament, però, del catalanisme polític no s’assenta només en unes
actituds cíviques i polítiques exemplars com les del doctor Robert. És
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tot un cos doctrinal i teòric que sorgeix a Catalunya i que, al meu en-
tendre, emana d’una experiència secular del poble català, de la qual,
per exemple, seria Feliu de la Penya un exponent llunyà, centrat en
la recuperació econòmica i agrària del segle XVIII, i que continua amb
força en la revolució industrial del segle XIX i en la consegüent con-
frontació social, pròpia d’una societat immersa en canvis profunds i
que esclata plenament en la densitat cultural de la seva Renaixença.

Esmentaré només quatre principis d’aquest regeneracionisme polí-
tic reclamat des de Catalunya i els il·lustraré amb quatre textos de
pensadors polítics catalans contemporanis o immediatament poste-
riors a la generació del doctor Robert.

1. El regeneracionisme català es fonamenta en l’humanisme —es trac-
ta d’un humanisme de caràcter universal— i no en consideracions
localistes. El catalanisme es presenta com una força capaç de trans-
formar i millorar la societat. És el catalanisme polític una visió del
futur de la societat i no una mirada retrospectiva i nostàlgica d’un
temps primigeni. La seva projecció inicial era cap a Espanya, però
—com veurem— deriva cap a un projecte de Catalunya

Així ho explica Pi i Margall a La reacción y la revolución: «Veo en la
prensa, en el Parlamento, en la universidad, en todas partes, el vacío.
No hay entre nosotros escuelas, no hay crítica, no hay lucha [...] el
racionalista apenas se atreve a hablar, por temor a caer en el ridículo.
A tal situación, nos ha llevado, entre otras causas, la intolerancia re-
ligiosa. [...] ¿Soy soberano?, continúo; soy pues libre. Mi soberanía no
consiste sino en la autonomía de mi inteligencia: ¿cuándo la ejerzo
positivamente? Sólo cuando dejo de obedecer a toda influencia
subjetiva [...] Una sociedad entre hombres, es evidente que no pudo
ser concebida sobre la base de la destrucción moral del hombre.»
(Antropos, 1982, pàg. 245 i seg.)

El pensament pimargallià se centra en el fet de defensar la sobirania
de l’individu i el pacte com a fonament de la relació interpersonal,
capaç de trencar els corporativismes del poder i de les ideologies al
voltant de la monarquia, els eclesiàstics i els que es fonamenten en el
manteniment de la propietat. La democràcia és, per Pi i Margall, l’ex-
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pressió de la llibertat de la persona. I el federalisme és, per ell, la
possibilitat de descentralitzar al màxim possible l’organització polí-
tica per a adequar-se millor a la llibertat individual.

El regeneracionisme polític és, abans de tot, l’intent de proporcionar
una relació humana d’acord amb el progrés de la seva dignitat per-
sonal.

2. La causa de l’alliberament de Catalunya es correspon a la causa de
l’assumpció de la llibertat personal dels catalans. Catalunya és l’àm-
bit on viure en civisme i en progrés. Així ho diu Valentí Almirall en
Lo catalanisme: «No sols som catalanistes i regionalistes, és a dir:
no sols aspirem a que Catalunya rompi les lligadures que la tenen
agarrotada i subjecta, i a que les demés regions de la península facin
lo mateix, a fi que puguin luego unir-se totes amb los suaus llaços de
la germanor; de l’interès mutu, sinó que a tal resultat hi aspirem
perquè és conseqüència d’un ordre general d’idees, que constitueix
tot un sistema. Lo catalanisme regionalista és fill en nosaltres dels
principis particularistes, que creiem los més civilitzadors i fomenta-
dors de la cultura en general. Lo reconeixement del particularisme és
la consagració de la llibertat, i la llibertat no és sols la font més abun-
dosa de progrés i de millora, sinó que eleva la dignitat de l’home, i
de les societats i pobles» (Edicions 62, Barcelona, pàg. 79 i seg.).

Aquestes potencialitats polítiques de Catalunya les contrasta Almi-
rall amb l’Espanya del seu temps: «La nació espanyola sols en dues
coses va avui al davant de les d’Europa, i aquestes dues són: lo deute
de l’Estat i els oficials generals de son exèrcit» (Obres completes, pàg. 25).

Les possibilitats regeneradores rauen a Catalunya. Almirall plante-
ja als burgesos catalans el repte d’assumir, des del particularisme, la
capacitat de regeneració d’Espanya. És en el II Congrés Catalanista,
de 1889, que condemna els partits polítics catalans sotmesos a la
disciplina de Madrid. Davant la ficció democràtica del règim de
Cánovas, reclama les energies de la pròpia societat i el progrés fruit
de la mobilització pública, de l’educació i de la modernització eco-
nòmica. És el projecte de Catalunya que es posiciona críticament res-
pecte a Espanya.
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3. El catalanisme polític ha de presentar personalitats públiques amb
la convicció que el poble català no vol abdicar les seves potencialitats
cíviques i polítiques. El regeneracionisme català és un regeneracio-
nisme polític transversal, compartit pel pluralisme dels partits polí-
tics catalans.

Així ho expressa Francesc Cambó: «Política és intervenció i la inter-
venció és fe. Sols l’home que té fe pot ser polític. I no n’hi ha prou que
tingui fe en si mateix; ha de tenir plena fe en el poble sobre el qual
actua. Un polític que perdi la fe en el seu poble, té el deber de reti-
rar-se de tota acció política» («De la política», Almanach dels Noucen-
tistes, Barcelona, 1911).

El catalanisme polític és sobretot un compromís personal, íntim,
envers el propi país. No es pot reduir a la lluita per a assolir o man-
tenir el poder. Si no és sobre la base d’aquesta opció personal d’es-
timació del propi país, no hi ha possibilitat d’una política de rege-
neració cívica, cultural i política.

El catalanisme polític és un «catalanisme actiu», allunyat d’allò que
Cambó anomena catalanisme contemplatiu, és a dir, «encatarinat en ell
mateix». Per això, reclama un catalanisme implicat en la política es-
panyola, en els afers mundials: «Nosaltres que havíem après dels
nostres antecessors el culte a l’ideal conscient del catalanisme [...]
amb la força d’aquest ideal ho podríem transformar tot [...]; vàrem
creure que havia arribat un moment esplèndid per a realitzar la po-
lítica nostra —la de la nostra generació—, la política que nosaltres
sentíem, la política de l’expansió de l’ideal catalanista, i ens vàrem
constituir el grup, que, bifurcat després, ha format la Lliga Regiona-
lista i el Nacionalisme republicà» (F. Cambó, El catalanisme regenera-
cionista, La Magrana, Barcelona, 1990, pàg. 107).

El pluralisme de les diverses opcions polítiques és integrat en el marc
de l’ideal catalanista. La complexitat d’una societat moderna i avan-
çada com la catalana exigia l’assumpció d’aquest pluralisme, que el
sentit nacional no havia de neutralitzar.

4. La dimensió ètica i la força moral de la cultura apareixen com a
valors bàsics del projecte regenerador de la «Catalunya endins».
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Com expressa Montserrat Baras, en la seva introducció a Jaume Bofill
i Mates, Una política catalanista: «El catalanisme, la idea nacional, la
necessària capacitat política de Catalunya provindrà, i a la vegada en
serà causa, de la capacitat cultural de Catalunya. És això, precisa-
ment, el que li permet cercar civilització pròpia. Això és el potencial
nacional per a contribuir a la civilització dels pobles» (La Magrana,
Barcelona, 1986, pàg. X).

Com expressà també Carles Cardó i ha estudiat Jordi Giró, a El pensa-
ment polític de Carles Cardó i de Jacques Maritain, «el catalanisme és un
nacionalisme de clau cultural; la nostra identitat és la nostra cultura
i la nostra llengua» (Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1995).

Jordi Casasses i Imbert, a El pensament polític català, llibre coordinat
per A. Balcells, en el seu estudi sobre Bofill i Mates, fa ressaltar el va-
lor doctrinal d’aquest polític català expressat com «l’imperatiu ètic
nacionalista».

La força del «Catalunya endins» és el fonament de la seva projecció
exterior i de la reclamació dels seus drets: «La nostra tesi és aques-
ta: el dia que la densitat nacionalista de Catalunya sigui suficient,
aquell dia Catalunya mereixerà, viurà i obtindrà plenament la seva
llibertat, és a dir, la seva autonomia. Per això, la nostra finalitat és
essencialment i prudentment social...»

He fet referència a quatre principis i he donat veu a les personalitats
del catalanisme polític de l’època del doctor Robert. Però a la llista hi
hauríem d’afegir tots els qui contribuïren a edificar la cultura políti-
ca catalana: Roca i Farreras, el primer Eugeni d’Ors, Martí i Julià, Pi
i Sunyer, Rovira i Virgili, Campalans, Peiró, Serra i Moret, juntament
amb molts altres. Entre tots aquests personatges que forjaren aquest
patrimoni col·lectiu i plural que posà les bases del catalanisme polí-
tic, cal incloure el doctor Bartomeu Robert, amb la seva actitud d’ho-
me públic honest i fidel a la seva catalanitat.

En resum, el catalanisme del doctor Robert és un catalanisme projec-
tat cap a una visió universal de l’home; no pas un catalanisme en-
claustrat en un simple interès localista. Un catalanisme entès com a
àmbit de llibertat de les persones, com a civisme de progrés social,
compartit des del pluralisme dels diversos partits, transversal, fona-
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mentat en una vocació política entesa com una vinculació personal
i íntima amb els problemes i les esperances del poble i entesa com
una força de regeneració ètica i de vivència cultural. Aquestes són les
bases que hem rebut d’aquella gran generació de polítics de la Renai-
xença. És així com fonamentaren la dignitat de la política catalana,
entesa sempre com la «paraula pública» d’un poble que es vol afir-
mar en el seu propi progrés.

3. El doctor Robert, avui

La nostra societat catalana actual s’assembla molt poc a la del temps
del doctor Robert. La distància entre Madrid i Barcelona s’ha escur-
çat en molts sentits: comunicacions, interdependències econòmiques
i socials, integració de mercats, etc. La composició demogràfica de la
Catalunya d’avui no és la mateixa de la de la fi del segle XIX: l’esforç
d’integració que avui hem de fer en nom de la catalanitat envers les
diverses onades d’immigració era balder en aquell temps. L’impac-
te de les notícies que ens arriben d’arreu del món fa que avui tots els
ciutadans rebem més informacions i vivències que mai no van poder
tenir les personalitats d’aleshores. El desenvolupament tecnològic i
econòmic, l’estat de benestar, l’extensió del consum, són fets que no
podien imaginar-se la gent d’aquella època.

Però també avui, com ahir en l’època de la Restauració, hi ha un gran
distanciament entre els polítics i la població. Els corporativismes que
es formen al voltant dels interessos econòmics i al voltant del poder
distorsionen la força de la paraula pública que la democràcia legitima
a les urnes. I d’aquí prové l’escepticisme generalitzat sobre la polí-
tica i els polítics. No som en aquells moments de la nostra història
política en què el poble i els polítics sintonitzem al mateix ritme.

Sovint la política, avui, es practica amb termes de tecnocràcia. Estem
més atents a les oscil·lacions de les enquestes d’opinió que no pas a
mirar de revitalitzar el nostre nexe de polítics amb els nostres conciu-
tadans. Sovint ells són tractats més com a «electors» que com a perso-
nes lliures, a les quals cal responsabilitzar amb un actitud de civisme
creatiu, actiu i crític. La política esdevé sovint més un art de seduc-
ció comercial que no pas una complicitat amb la pròpia societat.
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El consumisme, el nivell de vida econòmic, es converteix en gairebé
l’únic paràmetre per avaluar la tasca del polític. L’economicisme
penetra d’una manera gairebé exclusivista en totes les escletxes de la
nostra intimitat. A la nostra societat, li costa veure el sentit del treball
a llarg termini, perquè l’immediatisme ens empetiteix i ens urgeix a
rebre la recompensa, immediata i personal, de qualsevol esforç que
hàgim fet.

En aquest marc, es fa especialment difícil construir una societat hu-
manitzada, en la qual la persona pugui satisfer el seu anhel de dei-
xar rastre més enllà d’ella mateixa i de sentir-se hereva espiritual del
bagatge rebut de les generacions anteriors.

Som nosaltres mateixos els qui malmetem la riquesa i els valors de
la nostra identitat. Václav Havel ho deia amb aquestes paraules en un
article a El País: «Tota la humanitat s’enfronta a aquest crucial dile-
ma: mirar en silenci l’autoimpuls suïcida de la nostra civilització o
convertir-nos en participants actius del manteniment dels recursos
públics globals» («Quién amenaza nuestra identidad», El País, 20 de
maig de 2001, pàg. 15). Això és, o ens mostrem submisos i autosa-
tisfets en el nostre nivell de consumidors o ens fem responsables
d’aquest món nou i acceptem el sacrifici que comporta la seva cons-
trucció, solidària amb tota la humanitat i respectuosa amb la natura.

Aquests són, doncs, els dilemes amb els quals s’enfronta el catalanis-
me dels nostres dies:

— una Catalunya, closa en la seva autosatisfacció, en la seva joie de
vivre, en el seu benestar, o una Catalunya disposada també a assumir
com a pròpies les causes de solidaritat i progrés mundial;

— una Catalunya que, de la capacitat crítica envers la societat, en sap
treure el compromís d’humanitzar-se, o una Catalunya on la política és
una seqüència d’anècdotes, viscudes amb més o menys morbositat;

— una Catalunya que dóna prioritat a l’educació de les persones en
llibertat, o una Catalunya només capficada en el seu consumisme i el
seu individualisme;

— una Catalunya que troba en la cultura la força del seu civisme, de
la seva creativitat, de la seva capacitat contemplativa i crítica, o una
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Catalunya que s’embolcalla en un ambient de massificació i d’unifor-
misme cultural.

En aquests dilemes, formulats esquemàticament, hauríem de tenir el
coratge d’acarar-nos al testimoni, a l’actitud, dels polítics de l’alçada
moral del doctor Robert.

El catalanisme polític, que hem rebut de generacions anteriors, mai
no s’ha reclòs en ell mateix ni ha pretès que ens embadalíssim en una
època retrospectiva i nostàlgica. Aquells homes el van plantejar sem-
pre com un projecte de futur, al qual cal aplicar el millor dels nostres
esforços i exigències.

El catalanisme polític és una crida permanent a humanitzar la socie-
tat i a solidaritzar-nos amb els altres pobles. Ha volgut sempre tren-
car el centralisme espanyol per refer els lligams de solidaritat autèn-
tica amb els diversos pobles que el componen.

Aquest pòsit ideològic i actitudinal és el que hem rebut com la millor
tradició política. Ara cal que cada generació política la sàpiga rebre
en herència i, alhora, hi sàpiga fer la seva especial aportació. Tot país
cal que sàpiga fer un relleu generacional ben fet.

La política catalana, lluny de fomentar la dinàmica corporativista de
cada grup, cal que faci una crida al regeneracionisme, en sintonia
amb el poble. Aquest cordó umbilical, que uneix el polític amb el seu
poble, s’expressa en forma de compromís cívic, de militància socie-
tària. Cal que el polític no se separi mai de la societat de la qual ha
sorgit, perquè ella és el fonament de la seva vocació, i que cap cor-
porativisme d’interessos l’en pugui allunyar. Aquest és el polític
d’una sola peça, que no és làbil davant les situacions. Aquest és el
polític fet d’actituds que avalen les seves paraules.

Aquest és un polític com el doctor Robert, al qual volem avui retre
homenatge des del Parlament de Catalunya, fent reviure el seu mis-
satge i el seu testimoni d’honestedat, de compromís cívic, polític i
cultural, i el seu exemple d’estimació a Catalunya.

Commemoració del centenari de la mort del doctor Robert
(Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2002)
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Centenari de la mort
de Mn. Cinto Verdaguer i de
la reconstrucció de l’abadia
de Sant Martí del Canigó

Jo penso que el bisbe Carsalade, si ara ens veu, pot estar content; pot
estar content perquè Sant Martí del Canigó encara té força per con-
vocar catalans del nord i catalans del sud aquí, precisament.

I quan els catalans d’una banda i de l’altra del Pirineu fem i commemo-
rem cent anys de la restauració de Sant Martí del Canigó tenim dues
obligacions. La primera, la de mirar enrere, i l’altra, la de mirar enda-
vant. Mirem enrere perquè aquest monestir tan i tan gran ens recorda
que tenim mil anys d’història, però ens recorda que tenim mil anys
d’història d’una història gens fàcil, d’una història difícil, que hem
sabut mantenir perquè hi ha hagut monsenyors Carsalade i perquè
hi ha hagut mossèn Cinto Verdaguer. Gent que, quan la pàtria comen-
ça a decaure, són capaços de mirar el futur llegint tot el que portem a
dintre de força amb la nostra cultura, amb la nostra identitat.

Aquest monestir estava en ruïnes, però la força d’un home el va con-
vertir en un símbol de la renaixença de la nostra pàtria. Fa això, i ho
fa perquè sap que el que dignifica les persones, el que ens fa ser per-
sones de debò, és que la nostra vida no comença el dia que naixem i
acaba el dia que morim, sinó que la nostra vida comença amb tot el
que els nostres pares, els nostres avis, els nostres besavis, ens han
anat donant. Les persones som capaces de rebre en herència tot el que
ens ha pervingut de bo de les generacions passades, i les persones
som capaces de treballar per un futur que nosaltres no abastarem,
que nosaltres no veurem. I aquesta és la nostra grandesa.

I resulta que la manera d’anar-nos traspassant una generació a l’al-
tra tot allò de bo que aporta i que sedimenta és la llengua. Amb la
llengua, el meu pare i la meva mare —en el meu temps no em dei-
xaven aprendre català a la meva escola, perquè el general Franco ho
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prohibia—..., jo tenia els millors professors de català que es poden
tenir: el meu pare i la meva mare. Perquè la meva mare, per dir que
m’estimava, jo que era un nen de bolquers i no entenia res, ho ha-
via de dir amb les paraules que li sortien del cor. I les paraules que
li sortien del cor eren les que havia rebut de la seva mare. I així és
com em va ensenyar, a mi, a estimar la família; a estimar el meu po-
ble, on vaig néixer; a estimar el meu país.

I resulta que la llengua que em parlava la meva mare quan jo era petit
i no entenia res és una gran llengua. El primer llibre que es va escriu-
re de filosofia que no era en llatí va ser en català, i el va escriure en
Ramon Llull. I hem tingut literats d’una creativitat tan gran com
l’Ausiàs March, per exemple, com en Joanot Martorell, i tanta i tan-
ta gent que feia que la cultura catalana fos de les importants i de les
grosses en el conjunt d’Europa.

I quan després ens la varen voler arrencar en temps de Felip V, a
nosaltres, els de la Catalunya del sud, i no van voler que ens l’ense-
nyessin a la universitat, a l’escola. En públic, només l’Església la man-
tenia viva en la seva prèdica. Quan no ens permetien això, el català
s’anava mantenint més o menys viu en el si de la família, però ana-
va perdent la seva força creativa.

Però hi va haver un home que era capaç de veure que aquella llen-
gua que s’anava perdent i que s’anava diluint tenia tota la força que
li havia vingut dels segles anteriors, que va agafar aquesta llengua
que s’anava diluint i la va elevar al gran nivell literari: mossèn Cinto
Verdaguer. I fixem-nos-hi bé, celebrem centenaris de dues persones:
un que, a través de la força de les pedres, va més enllà de la nostra
pròpia vida, que ens recorda que som una gent capaç de bastir una
gran cultura, i un altre que agafa les paraules que es van perdent i les
projecta cap al futur.

Aquesta és la nostra mirada enrere. Aquests homes possibiliten que
en aquell moment a Catalunya hi hagi una gran renaixença cultural.
No sols ell, que se’ns deia ara: el canonge Alcover, en Joan Maragall
i tanta i tanta gent. Però és que al voltant de la literatura els catalans
hem sabut bastir una gran cultura. Perquè no és només la llengua, és
aquella gent que, tenint aquesta llengua, hi té aquell do de la creati-
vitat cultural i sap fer aquelles pintures tan maques, sap fer aquella
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arquitectura tan sublim, sap fer totes les dimensions de l’art. Perquè,
a través de la llengua, és tot un poble que batega amb tota la seva
creativitat.

Aquesta és la nostra cultura. Però resulta que nosaltres hem de mi-
rar el futur, i el futur no ens és fàcil, no ho ha sigut mai de fàcil per
a Catalunya, el futur. Ens varen posar —com ben bé sabeu vosal-
tres— aquella frontera pel Tractat dels Pirineus. Ens volien esbor-
rar del mapa políticament el 1714. El 1939, quan Catalunya va que-
dar derrotada pel general Franco, vam haver de començar de zero.
És a dir, no hem tingut mai una història fàcil, l’hem tingut difícil.
Però hi ha aquests homes que ens fan mirar el futur.

I nosaltres sabem que la Catalunya d’avui, la del sud, està feta d’una
composició demogràfica diferent de la de fa trenta anys. Hi ha mol-
ta més gent, i gent que ve de procedències molt diferents. I a la Ca-
talunya del nord, també —i a la Catalunya del nord també. I hem de
saber fer els catalans aquesta unitat de poble perquè a través de la
nostra cultura volem donar un alt nivell de civisme a la nostra con-
vivència, de tal manera que, a la defensa de la llengua i a la defensa
de la cultura, hem d’ajuntar els valors d’actitud cívica, de cohesió
social, que facin que l’expressió de la nostra cultura sigui un convi-
dar aquella gent que no té la llengua catalana com a seva perquè vin-
gui a formar part d’aquesta consciència col·lectiva que som nosaltres.
I aquí sí que ens hi hem de posar a treballar tots.

Nosaltres, avui, el 2002, necessitem Carselades i necessitem Verda-
guers com mai; com mai perquè la nostra cultura rep totes les inter-
dependències de tot el món. I és una cultura petita. Nosaltres no te-
nim la gran força d’una gran cultura, ni tenim els mitjans, ni tenim
els mercats de les indústries culturals. L’únic que tenim és, com en el
meu temps, el pare i la mare. Aquella gent que des de la seva famí-
lia sap que la llengua és l’expressió i l’esperit d’una comunitat huma-
na secular. I aquesta és la nostra força. I, a partir d’aquí, batallar per-
què tinguem un lloc en el món de les cultures europees. I ara que
estem bastint Europa necessitem un lloc digne com qualsevol altra
cultura, perquè les dignitats de les cultures no es mesuren pel nom-
bre de gent; les dignitats de les cultures es mesuren per ser el dret
personal a la llengua pròpia i materna.
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I nosaltres necessitem trobar aquest espai a dintre d’Europa a tra-
vés de la nostra cultura. Però no el trobarem si els catalans abdi-
quem, si els catalans abdiquem davant de la facilitat, davant de la
comoditat, si abdiquem davant de quedar-nos closos en nosaltres
mateixos i no fem entendre que defensar la nostra cultura és defen-
sar un poble. I necessitem això com mai, perquè ens ve gent de molt
lluny a viure a casa, amb tot el dret a poder viure dignament com
podem viure nosaltres, però necessiten trobar en el poble on volen
arrelar la força d’aquesta cultura, i si els del poble que acollim ab-
diquem haurem trencat el gran bagatge espiritual que és la nostra
cultura, haurem trencat això. I qui de nosaltres pot acceptar que
sigui la nostra generació la que trenqui aquests mil anys d’història
que és Sant Martí del Canigó? Qui de nosaltres pot acceptar això?

Tenim tots un tros de cultura catalana a les nostres mans i depèn de la
nostra responsabilitat saber-li donar aquest gran projecte de futur, com
varen fer les dues personalitats que nosaltres avui homenatgem.

Tenim institucions, a la Catalunya sud d’una manera més clara, que
emparen i que ajuden, però insuficients. Només la força, la convivèn-
cia, la sinergia entre el poble i les institucions polítiques, poden re-
dreçar la situació actual. I avui això ens ho diem tots nosaltres, que
venim del nord i venim del sud, i ens ho diem aquí a Sant Martí del
Canigó, per intentar fer una cosa que vaig sentir a un literat català un
dia que li preguntaven en una ciutat francesa per què escrivia en una
llengua tan minoritària: en Joan Perucho, i era a Angulema. I en Joan
Perucho diu: «Jo escric en català, que és una llengua petita i minori-
tària, per una cosa: perquè vull donar cent anys més de vida al meu
poble.»

Jo us demano que, si celebrem avui el centenari de la mort d’en Ver-
daguer, el centenari de l’inici de la recuperació del monestir de Sant
Martí del Canigó, ens comprometem tots, tant com sigui possible, a
donar cent anys més de vida al nostre poble català.

Centenari de la mort de Mn. Jacint Verdaguer
i de la reconstrucció de l’abadia de Sant Martí del Canigó

(Sant Martí del Canigó, 10 de novembre de 2002)
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Seixanta anys de la mort
del president Lluís Companys

El president Companys cloïa el seu testament abans de ser afusellat
al fossar de Santa Eulàlia, al castell de Montjuïc, amb aquestes parau-
les: «La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Cata-
lunya i el que representa: Pau, Justícia i Amor.»

El seu comportament davant el tribunal i la seva fermesa moral da-
vant el piquet d’execució van fer emmudir fins i tot les veus més crí-
tiques. En Claudi Ametlla escriurà en les seves Memòries polítiques:
«Els encerts i desencerts d’uns temps tèrbols i convulsionats, dels
quals ell era ben cert l’epicentre, no obscureixen la glòria del marti-
ri, ni aquesta ha de fer canviar el judici d’una conducta que al seu dia
jutjarà la història. D’altra banda, el sublim holocaust, heroicament
suportat, serà la memòria, la sola memòria que els catalans de demà
conservaran de l’home que morí per ells, no l’anècdota d’uns temps
difícils, sobrepassats i superats, història vella i llunyana.» I Josep
Recasens i Mercadé, un dels fundadors de la Unió Socialista de Ca-
talunya, afirmarà: «Davant el seu sacrifici, ens hem d’inclinar com-
moguts i respectuosos, i el dia de demà el poble l’haurà d’enlairar i
homenatjar com mereix, si no per la seva obra, per la sang vessada
generosament per una causa santa.»

Avui, després de seixanta anys, el volem homenatjar.

Cal, però, tenir ben clar el sentit d’aquest exercici de memòria histò-
rica. No es tracta només de fer una «commemoració institucional»
d’un fet històric passat, sinó d’assumir, d’integrar en el nostre pre-
sent, el sentit d’allò que volem commemorar.

No podem trencar el fil de la història en el seu recorregut. L’avui nos-
tre és la continuació de l’ahir dels nostres avantpassats. I això és el que
ara vull fer ressaltar: el lligam entre aquell passat i el nostre present.

No hem d’oblidar que el president Companys fou executat sobretot
perquè era president de la Generalitat de Catalunya. La condemna no
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fou contra la seva persona, sinó contra la institució. En la seva figu-
ra s’acarnissaren els vencedors tot pensant que, matant-lo a ell, ma-
taven l’autogovern que s’havia donat el poble català. La persecució
contra el president de la Generalitat era la continuació de l’oprobi
que ha sofert el nostre poble al llarg de la seva història. La mort del
president Companys no fou un acte aïllat i episòdic. Ben al contrari,
fou el símbol màxim d’una repressió implacable contra Catalunya.
Els nostres millors homes en el camp no solament de la política, sinó
també de la ciència i la cultura o foren morts o hagueren de patir
l’exili. El nostre poble va reviure de bell nou l’any 39 els episodis
d’anorreament de la seva identitat. Les forces franquistes, una vega-
da ocupada Catalunya, reprengueren la política de genocidi cultural
que havia començat amb Felip V.

Des de l’exili, però, les nostres institucions no claudicaren. Josep Irla
prengué el relleu de Companys com a president de la Generalitat i
Josep Tarradellas, el d’Irla. I així, en la democràcia, Jordi Pujol el
pogué prendre de Josep Tarradellas.

I, des de la responsabilitat institucional que em correspon, em plau
dir que també amb la mateixa obstinació mantingueren viva durant
l’exili la institució de la Presidència del Parlament.

Si el president Companys —primer president del Parlament— pas-
sà el relleu a Joan Casanovas durant la República, i aquest a Josep
Irla, aquest, ja en l’exili, el passà a Rovira i Virgili. A la seva mort, el
succeí Serra i Moret, i a aquest, Francesc Farreres. I és ell qui, el 15 de
març de 1980, escriví: «Per a mi, crec que per tots els diputats que ens
hem mantingut fidels al mandat que el poble ens donà, els nous pre-
sidents són, des de la seva presa de possessió, els nostres presidents.
Per això declaro que renunciem als nostres [drets] així que quedi
constituït el nou Parlament.» Fou Heribert Barrerra, el primer presi-
dent del Parlament de la Generalitat restaurada, el dipositari
d’aquesta voluntat.

Igual com la desfeta de l’Onze de Setembre de 1714, l’assassinat del
president Companys fou per al poble català un esperó de redreça-
ment. Com qui atén la crida del president afusellat —«Catalans,
Catalunya només ens té a nosaltres.»—, ja de bon començament una
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colla de catalans inicià en la clandestinitat i en l’exili una autèntica
allau d’actuacions i de complicitats per tal d’aconseguir de bell nou
els grans objectius nacionals de represa cultural, cívica i democràti-
ca, de la qual molts de nosaltres tenim memòria encara molt recent.
Ells volien demostrar que la sang vessada pel president Companys
no havia estat estèril. Amb la mort de Companys no havia mort el
poble català; ben al contrari, la seva mort havia encoratjat els enca-
ra no vençuts malgrat la desfeta. La lluita i la complicitat de tots ells
foren fonamentals per a la consecució de la transició democràtica.

Els catalans d’avui no tenim dret, per la memòria d’aquesta gent, a
devaluar el sentit «resistencial» del nostre catalanisme. Quin hauria
estat el futur de Catalunya si no hagués estat defensada la seva llen-
gua i la seva dignitat els dies negres de la repressió? Sense ser ells
«resistencialistes» i «identitaris», avui no tindríem punts de referèn-
cia de la nostra catalanitat. Avui podríem commemorar el fet histò-
ric de la mort del president Companys, però hauríem perdut la cons-
ciència que el seu sacrifici fou fet pel nostre poble, per Catalunya, per
nosaltres. Perquè el seu missatge de catalanitat arribés fins a nos-
altres calgué que els «resistents» i defensors de la nostra identitat
n’agafessin el relleu, posant sovint en perill les seves persones i les
seves famílies.

Massa vegades es vol donar la impressió que hi ha hagut un trenca-
ment entre la generació de la Guerra Civil, la de la clandestinitat i la
generació actual. Mirem el passat amb una visió tal vegada admira-
tiva, però llunyana, com una realitat que poc té a veure amb el nos-
tre viure actual. Com si els nostres problemes d’avui —globalització,
immigració, consumisme, crisi ideològica— fossin una excusa per a
acceptar com un fet una ruptura amb el passat. Fins i tot, de vegades,
es contraposa el nacionalisme que anomenen d’ahir —caracteritzant-
lo de romàntic, identitari, lingüístic, reivindicatiu, resistencial— amb
un nou nacionalisme que consideren més funcional, pragmàtic, ope-
ratiu, obert, eficaç; com si un i altre es contradiguessin. De fet, si con-
traposem els dos conceptes, els matem tots dos, perquè trenquem el
sentit del nexe entre generacions, que, malgrat les diferents circums-
tàncies, malden per fer viva la consciència de catalanitat, de comu-
nitat humana a través del temps. O no és això una nació?
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El nostre sentit de catalanitat política no es pot fonamentar només en
la lucidesa sobre el present de la nostra societat, sinó també en la fi-
delitat a la llarga trajectòria del nostre poble. I, per altra banda, ne-
cessitem integrar des de les conviccions de catalanitat tots aquells fets
nous de la nostra societat actual que condicionen la vida dels nostres
sis milions de conciutadans. Cohesió social, cultura i llengua, dignitat
del treball i economia sostenible i humanitzada han de ser espais de
projecció de la nostra catalanitat.

Les fites d’ahir són encara vigents avui. Els ideals de pau, justícia i
amor com a representació de Catalunya que Companys defensà amb
la seva mort són del tot actuals. El nostre treball d’avui ha de donar
continuïtat a la defensa dels valors d’identificació del poble català.
Uns valors que no poden ser gaire diferents dels d’ahir, sinó comple-
mentaris i inclusius, com complementaris i inclusius seran els del
futur.

És ben cert que la societat catalana i la seva composició sociològica
han canviat profundament durant aquests últims seixanta anys, de
la mort del president Companys ençà. La nostra tasca, doncs, el nos-
tre compromís polític, és el d’integrar aquests grans canvis en el re-
lat de la llarga història del nostre poble i alhora demostrar que aques-
ta consciència històrica ens dóna més capacitat de respondre als nous
reptes, ja que saber-nos integrats en aquesta història ens ajuda i ens
compromet la projecció transcendent i la missió cívica de tots nosal-
tres. En el fons, el sentit de la nostra catalanitat vol ser un esglaó d’un
humanisme d’abast universal. És a dir, la força de la nostra catalani-
tat és la unió indestriable d’allò que ens és específic com a poble amb
els valors universals de «pau, justícia i amor», per dir-ho amb les ma-
teixes paraules del president Companys. Si algú aconsegueix fractu-
rar aquests dos elements, cometrà un mal irreparable a la nostra ca-
talanitat.

Hi ha, però, un objectiu encara no assolit: malgrat que hem aconse-
guit la democràcia, cap estament estatal no ha fet cap pas per revisar
aquella paròdia de judici que condemnà el president Companys, com
tampoc ningú no ha assumit la responsabilitat de l’intent de genocidi
cultural i nacional que va sofrir el nostre poble en els llargs anys de
la postguerra. Potser calia que fos tal com va ser la transició política
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espanyola. Potser no hi havia altre camí. No ho sé. Però avui, quan
encara patim les conseqüències d’aquella repressió, ningú no se n’ha
sentit culpable malgrat que la història els assenyala amb claredat. I és
la manca de «culpables» el que provoca l’oblit interessat d’alguns que
volen fer veure que o no hi ha hagut repressió, o que queda tan lluny
que el que cal ara és oblidar-la. I així els és més fàcil regatejar els drets
del nostre poble.

La nostra actitud positiva de diàleg per a un futur millor, la de totes
les forces polítiques catalanes davant la transició política espanyola,
no ens pot fer oblidar un passat, sobretot quan alguns no volen en-
tendre de cap de les maneres que l’única cosa que de debò volem els
catalans és ser tractats amb la dignitat que ens correspon com a po-
ble i nació que som, per tal que Catalunya sigui un espai de llibertat
individual i col·lectiva.

Un breu repàs a l’historial del president Companys ens pot oferir
elements de reflexió per al nostre caminar d’avui.

Tres grans mòbils guiaren l’activitat pública de Lluís Companys i
Jover. La seva vocació professional de defensa del dret i la justícia, el
seu posicionament polític de fidelitat a l’ideari republicà i un tercer
element, el seu progressiu compromís catalanista.

Company de batxillerat de Francesc Layret, va seguir les seves pet-
jades en la defensa de la classe treballadora, fins al punt de ser depor-
tat a Maó a causa del seu compromís sociopolític. L’assassinat del seu
amic i mestre el 30 de novembre de 1920 comportà que fos elegit di-
putat per Sabadell, fet que sens dubte encaminà la seva trajectòria
política.

Fundador de l’Associació Escolar Republicana, passà per diferents
organitzacions republicanes, fins a participar en la Conferència d’Es-
querres, de la qual va néixer el març de 1931 Esquerra Republicana
de Catalunya, partit del qual només la mort el va donar de baixa.
Un moment àlgid de les seves aspiracions republicanes fou sens
dubte l’entronització el 14 d’abril de 1931 de la bandera tricolor al
balcó de l’Ajuntament de Barcelona, mentre que el president Macià
ho feia poc després amb la bandera catalana al balcó del Palau de la
Generalitat tot proclamant la República Catalana. La proclamació de
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la República significava l’accés polític de la classe popular a les ins-
titucions del país.

Després de defensar a Madrid l’Estatut de Catalunya, com a cap de
la Minoria Catalana, fou elegit primer president del renascut Parla-
ment català per majoria absoluta.

Durant el període del seu mandat (del desembre del 1932 al juny del
1933), a més de l’aprovació de l’Estatut interior de funcionament, es
van tramitar dues lleis importants: la Llei municipal, que atorgava
als ajuntaments catalans una autonomia superior a la de la resta del
territori espanyol, i una Llei de resolució dels conflictes del camp,
que consistia en una regulació provisional abans d’una llei definiti-
va que donés resposta a les reivindicacions de la pagesia parcera, es-
pecialment dels rabassaires, als quals se sentia profundament vin-
culat.

Aquesta darrera Llei, que meresqué del Parlament català una apro-
vació definitiva amb la denominació de Llei de contractes de conreu
l’abril del 1934, va trobar una forta oposició de la Lliga Catalana i
dels grans terratinents, els quals trobaren el suport del govern esta-
tal, que l’anul·là per anticonstitucional. Aquesta intromissió en el
dret legislatiu del Govern de la Generalitat fou considerada un greu-
ge pel que significava de deslegitimació dels poders autonòmics, tal
com denuncià incansablement el diputat Pau Romeva, entre altres,
però tot sol en l’àmbit de les llistes en què concorregué a les elec-
cions.

És en aquest ambient de crispació col·lectiva que cal emmarcar el
moviment insurreccional del Govern de Catalunya contra el règim
de l’Estat, conegut com els fets del Sis d’Octubre.

Tots coneixem, però, les conseqüències d’aquest pas en fals: empreso-
nament, judici i condemna del president i dels consellers de la Ge-
neralitat, i anul·lació de l’Estatut de Catalunya. El president Com-
panys, amb la necessitat de demostrar als més radicals el seu
compromís envers el país, va calcular malament les seves forces i va
prendre una decisió massa arriscada i de greus conseqüències per al
nostre poble.
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L’ombra més fosca, però, de la seva actuació política fou durant el
primer període de la Guerra Civil. Si bé, davant l’aixecament militar
del 18 de juliol de 1936, el Govern de la Generalitat, presidit per
Companys, plantà cara als insurrectes, no aconseguí després posar
fre als desordres de tota mena —detencions, assassinats, incendis
d’esglésies i convents, confiscacions, saqueigs, robatoris— que els
anarquistes de la FAI dugueren a terme de cap a cap del país. Aques-
ta claudicació i manca de coratge per a reconduir la situació com-
portà un greu fraccionament de la societat catalana, que mirà astora-
da com persones que s’havien mantingut fidels a la República i al
país eren perseguides pels seus idearis sociopolítics o pels seus sen-
timents religiosos.

Les mesures de recuperació del poder real, amb la dissolució de les
«patrulles de control», arribaren massa tard, quan ja es podien comp-
tar per milers les víctimes —moltes d’elles, innocents. Quan les ins-
titucions esdevenen part de la lluita en una societat fracturada, Ca-
talunya en rep les conseqüències; no solament queda políticament
desvertebrada, sinó que és un objecte fàcilment dominat pels seus
adversaris.

Realment, Companys va haver de viure una situació extraordinàri-
ament conflictiva, que no va saber o no va poder reconduir. La im-
plicació de la Generalitat, tot i l’afany moderador, en la fractura so-
cial tingué conseqüències molt negatives per a Catalunya.

És ben curiós que hagués de ser la violació del dret internacional
d’asil polític, amb les conseqüències que comportà de judici sumari
i condemna, el fet que donés al president Companys la possibilitat de
rehabilitació.

Els franquistes no pararen fins a aconseguir que fos detingut pels
alemanys i els fos lliurat a Hendaia. La dèria de Companys per tro-
bar el seu fill, malalt mental, perdut durant el seu trasllat a un sana-
tori del sud de França, facilità la detenció. Dos mesos més tard, des-
prés d’una paròdia de judici, fou executat al castell de Montjuïc.

L’exemplar mort de Companys no és un record de temps passat. És
no oblidar el fil de la nostra història. És l’esperó d’un nou i constant
renaixement del nostre país com a nació.
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Deixeu-me, doncs, acabar amb les paraules d’un poeta de casa que
el conegué de prop, en Ventura Gassol:

No digueu que ell és mort —no mor l’alosa,
ni el gra de blat ni el roser florit—,
digueu només que el president reposa
entre els braços materns, amorosit.

No digueu que ell és mort —la mort és cosa
dels homes sense rels a l’Infinit—,
digueu només que té la boca closa
i la cançó de l’herba sobre el pit.

No digueu que ell és mort —la Mort seria
perdre’s en el no-res, i aquell que un dia
acaronà la pàtria amb el peu nu,
i es fa pols amb la terra que l’aferra,
no podrem dir que és mort—, ell s’ha fet terra,
i aquesta terra ets tu i ets tu i ets tu...

Commemoració dels seixanta anys de la mort
del president Lluís Companys

(Palau de la Generalitat, 16 d’octubre de 2000)
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Homenatge al president
Josep Irla i Bosch

El testimoni del president Irla ens convida a fer una reflexió sobre el
paper de les institucions polítiques en la vida dels pobles, ja que ell
n’ha esdevingut un exemple de fidelitat.

Tots sabem que, en un estat democràtic, la sobirania emana del po-
ble i que els poders públics són simples administradors de la volun-
tat popular.

Les institucions públiques, però, atès que materialitzen aquesta vo-
luntat popular, han d’esdevenir valors preuats per al poble, que ad-
quireixin un gran prestigi, que mereixin un reconeixement ampli de
la població, perquè d’aquesta manera dignifiquin el col·lectiu que
representen. Les institucions han de ser sempre portadores d’un va-
lor simbòlic, ja que encarnen el voler ampli de la població, la seva
voluntat de perdurar al llarg de la història.

No té res d’estrany, doncs, que els estats, els pobles i les nacions
prestigiïn les entitats que han esdevingut símbols del poder que el
vot popular els ha conferit. Fins i tot visualment ocupen espais
d’una certa rellevància. Aquest mateix Palau de la Generalitat, que
ara ens acull, n’és una bona mostra, com també ho és l’edifici del
Parlament, i moltes de les seus dels ajuntaments del nostre país.
Aquesta imatge externa —allò que el president Pujol ha anomenat
de vegades «la plàstica del poder»— no ha de servir per a desmerèi-
xer el contingut, sinó per a dignificar-lo.

El valor de les institucions, doncs, està en el fet que són representa-
tives de la voluntat d’un poble que s’ha dotat dels mitjans necessa-
ris per a autogovernar-se. Les institucions són el cos visible de l’àni-
ma pública d’un poble.

L’home que avui homenatgem, Josep Irla i Bosch, va haver de man-
tenir la flama encesa de les nostres màximes institucions, el Parla-
ment i la Generalitat, en circumstàncies ben excepcionals i problemà-
tiques, en l’absoluta nuesa del seu valor simbòlic.
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Josep Irla va acccedir a la presidència del Parlament en els moments
més difícils de la Guerra Civil, quan aquesta era pràcticament perdu-
da. Havent marxat a l’exili el president Joan Casanovas, Josep Irla, el
primer d’octubre de 1938, va assumir la representativitat política com
a president del Parlament. En el discurs de presa de possessió va
afirmar: «Érem, som i serem republicans i catalanistes, perquè som
liberals, perquè és un sentiment de la nostra ànima que ens ha dut a
sentir i a conèixer les necessitats del nostre poble. […] Ara, com abans,
i com tot el temps que he anat exercint els càrrecs que m’assenyala-
va el Govern de la Generalitat, esmerçaré la mateixa voluntat, la
mateixa fermesa, lluitant per la República i per Catalunya.» I Com-
panys va dir, en aquesta mateixa ocasió: «En designar Irla per a tan
alta i honrosa investidura, els diputats han reiterat una vegada més
el respecte que Catalunya sent per aquelles figures de legítima saba
catalana que pel seu historial representen un exemple de la modes-
ta, contínua i invariable aportació als sentiments irreductiblement
catalanistes i rotundament republicans, i a les pràctiques de libera-
lisme, de democràcia, de comprensió i de generositat que són les
característiques del nostre poble.»

Penso que el president Companys feia un judici encertat de la perso-
nalitat de Josep Irla. La taverna del seu pare, Cas Romagué, s’havia
convertit en lloc de trobada de pescadors, obrers i menestrals interes-
sats en la problemàtica social del país. Allí va poder copsar i bastir
la ideologia del regeneracionisme polític que emanava de les aspira-
cions del catalanisme popular, contrapunt imprescindible del rege-
neracionisme polític català de clau il·lustrada.

El seu compromís polític el portà a exercir llocs de responsabilitat:
fou alcalde i diputat, i acceptà la presidència del Parlament en hores
ben baixes. En aquell curt període, enmig dels estralls de la guerra i
l’enfonsament moral del poble català i dels seus dirigents, poques
sessions plenàries pogué presidir; l’únic que va poder fer fou mante-
nir la flama encesa de la representativitat política i afavorir el benes-
tar material dels diputats. En el seu llibre Els darrers dies de la Catalu-
nya republicana, Rovira i Virgili ens explica que «a Barcelona va
resoldre, fins allí on la cosa era possible, el problema de donar menjar
als diputats». «Pateix per la tragèdia de Catalunya, per la situació
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dels amics, per la pròpia situació personal.» Una vegada traslladada
la família a l’altra banda de la frontera, retornà per compartir amb els
diputats que quedaven els darrers dies abans de marxar definitiva-
ment el 28 de gener de 1939. Una tasca penosa, aclaparadora, per a
un home que —segons Rovira i Virgili— es veia «compungit, arrau-
lit, lent, encorbat sota el pes de la guerra i dels anys», i és que ja en
tenia seixanta-dos quan partí cap a l’exili.

Assassinat el president Companys el 15 d’octubre de 1940, d’acord
amb l’aplicació de l’Estatut interior, Josep Irla, per la seva condició
de president del Parlament, hagué d’assumir la presidència de la
Generalitat. No hi va haver cap presa de possessió, cap sortida al
balcó del Palau, cap protocol digne del càrrec acceptat per fer un
servei al país. Ni mossos d’esquadra, ni cotxes oficials, per a aquell
president que s’hagué de guanyar la vida posant de nou en fun-
cionament una petita fàbrica de taps a la població de Cogolin, a la
Provença francesa. Els recursos d’aquesta modesta indústria li servi-
ren per a mantenir la família i contribuir a donar continuïtat a la Ge-
neralitat.

Amb l’esperança d’un retorn no gaire llunyà, Irla va establir contac-
tes amb catalans exiliats dispersos per França, Anglaterra i l’Amèrica
del Sud, i donà continuïtat a la institució mitjançant el Consell Na-
cional Català, que no s’arribà a constituir, convertit després en Con-
sell Assessor de la Generalitat. Finalment, el 14 de setembre de 1945,
després de superar moltes dificultats, va constituir el primer Govern
a l’exili, amb figures d’àmplia representació política i intel·lectual.

«Lògicament», ens diuen els seus biògrafs Calvet i Roig, «un govern
és constituït per governar els ciutadans del seu país, però un govern a
l’exili difícilment pot donar compliment a aquesta tasca, per tal com
està mancat de territori on exercir la seva autoritat i de ciutadans lliu-
res que puguin acceptar i atenir-se a les seves directrius.»

La tasca de Josep Irla es va reduir a vetllar per la situació material
dels catalans exiliats, a mirar de donar a conèixer la situació de Ca-
talunya en l’àmbit internacional i a mantenir relacions amb els cata-
lans de l’interior, cosa cada vegada més difícil i arriscada, ja que, si
en un principi el règim franquista meresqué el rebuig universal, de
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mica en mica s’anà obrint pas a un reconeixement exterior més am-
pli, i van minvar d’aquesta manera les esperances d’un possible re-
torn del Govern a l’exili. Això comportà un desànim col·lectiu i en
motivà la dissolució el 22 de gener de 1948.

Fins al 5 d’agost de 1954, que, «vell, malalt i pobre» —segons les se-
ves pròpies paraules— Josep Irla traspassà les regnes de la Genera-
litat al president Tarradellas, restà solitari mantenint la petita espur-
na de l’esperança. Amics i col·laboradors eficients —Pompeu Fabra,
Rovira i Virgili— s’havien quedat pel camí. A l’interior de Catalunya
naixien moviments polítics opositors al franquisme, però ja amb
ben poca connexió amb els representants del poble català a l’exili.
Tampoc no hi hagué coordinació entre l’exili i l’interior. Vet aquí
un senyal més de la feblesa institucional catalana. La seva fidelitat i
el seu servei a la institució de la Generalitat era sobretot i gairebé ex-
clusivament un acte de fe en Catalunya.

Si, després del 1714, Catalunya conservà uns quants anys les seves ins-
titucions austriacistes, el batec de les institucions republicanes del 39,
a l’exili, quasi era imperceptible a l’interior del país. La resistència
interior fou sobretot un «moviment» de minories conscienciades.
L’enfrontament de la Guerra Civil havia esmicolat el paper aglu-
tinador de la Generalitat. La tasca del president Irla fou sobretot tes-
timonial, de continuïtat històrica.

Una continuïtat que la Transició no respectà, malgrat les aparences.
De la mateixa manera que en el Pacte de Sant Sebastià els polítics
espanyols de la II República van aconseguir ajornar les reivindica-
cions catalanes fins després del canvi de règim, perquè volien in-
dicar que el fet català no és un fet constituent, també el restabliment
de la Generalitat provisional fou un guanyar temps per tal que la
Generalitat definitiva fos filla i conseqüència de la Constitució de
1978. Amb la Constitució de 1978 tot esdevingué nou. S’erigí una
Espanya de nova planta; tot esdevingué resultat d’aquest fet nou. El
gran oblit ja no era només amb referència als quaranta anys de dic-
tadura sinó que era imperceptible també el fil conductor de la nos-
tra feble història institucional, amb prou feines mantinguda per
president Irla i simbòlicament retornada de l’exili pel president
Tarradellas.
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El seu esforç de donar continuïtat a la institució pot semblar, per tant,
una aportació minsa. Cal dir que no fou així. Perquè aquell testimo-
ni de fidelitat històrica ens permet avui dia veure l’abast dels avatars
del nostre poble per subsistir com a tal. Són les generacions poste-
riors les que, a partir de la transició, han donat força a aquest testi-
moniatge institucional. És ara que correm el risc de perdre aquesta
perspectiva àmplia del catalanisme per culpa de la immediatesa,
del «conjunturalisme», de l’«anecdotisme» que sovint amara la nos-
tra política. ¿Som conscients que fets tan actuals com la recerca d’un
millor autogovern, o un millor autofinançament de la nostra auto-
nomia, obeeixen també a un mateix llarg procés de temptatives i de
fracassos, d’esperances i de pors, que estan enllaçats amb els esdeve-
niments que van viure els homes i les dones catalans de la generació
del president Irla?

És ben cert que les circumstàncies han canviat molt entre la Catalu-
nya dels anys trenta i quaranta i la del 2001. Però també és cert que
el subjecte de la nostra història continua essent el mateix poble: el
poble català. I aquest és el sentit últim d’aquests homes que sentiren
la responsabilitat de mantenir la Generalitat als anys difícils: que
poguéssim continuar essent políticament —i també institucional-
ment— el mateix poble al llarg d’aquesta torturada història.

En reconeixement, doncs, de l’esforç callat i, malgrat tot, esperançat,
i també de les angoixes de Josep Irla, és bo recordar unes paraules
seves adreçades als joves del nostre país, a aquells als quals s’ha
amagat la seva figura: «Pel que es refereix a Catalunya, confio que,
en arribar a la seva maduresa la joventut catalana, en recollir els sa-
crificis dels seus homes del passat, lluitarà perquè la nostra pàtria
sigui rica i plena com mereix i tenen dret els catalans.» Que les no-
ves generacions es fonamentin en aquests sentiments de fidelitat i en
aquestes conviccions de catalanitat.

Moltes gràcies.

Homenatge al president Josep Irla i Bosch
(Palau de la Generalitat, 20 d’abril de 2001)
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Centenari del naixement
de Francesc Farreras i Duran,
president del Parlament
de Catalunya (1954-1980)

Permetin-me unes molt breus paraules per cloure aquest acte. I ho
faré, si m’ho permeten, explicant dues anècdotes o dos fets viscuts
molt recentment al Parlament de Catalunya.

Quan tot just havia estat elegit president, em van acompanyar al
despatx de la Presidència. Em vaig trobar, lògicament, amb una taula
de calaixos buits, excepte el del mig. Allí hi vaig trobar la carta que
us acaba de llegir el Molt Honorable president Heribert Barrera: la
que havia enviat el president Farreras, renunciant als seus drets de
president del Parlament de Catalunya.

Per mi va ser tot un símbol, perquè era l’únic paper que hi havia en
aquella taula despullada. La vaig llegir atentament i vaig com-
prendre el gran esforç que havia suposat per al president Farreras la
seva renúncia per tal de donar continuïtat a les institucions cata-
lanes. Si m’ho permeten, després em referiré a aquest tema, però
abans vull explicar un altre fet que també em succeí al Palau del Par-
lament.

Poc després d’haver pres possessió del càrrec, vaig demanar que els
retrats de tots els presidents de la Generalitat, que eren en un pas-
sadís mig amagats, fossin posats en una sala noble del Parlament. A
sota de la fotografia de cada president hi ha els anys del seu mandat.
Jo sabia que en Rovira i Virgili havia mort l’any 1949 i, en canvi, a la
petita inscripció de sota el retrat hi posa fins al 1954. No podia ser,
ja que havia mort abans, i vaig dir-me: «Quan parli amb Heribert
Barrera, li preguntaré què va passar durant aquest període.» I avui
he tingut la resposta. La seva conferència ens ha explicat tot l’esforç
que es féu per donar continuïtat a les nostres institucions.
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És a dir, Franco va fer tots els impossibles per desfer el país, per
anorrear la llengua, per trencar la convivència, per fer-nos desapa-
rèixer del mapa; però hi havia uns homes que sabien que les institu-
cions podien enllaçar d’una generació a l’altra. I calia molta fe per a
creure això als anys cinquanta, als seixanta, als setanta, i fins als vui-
tanta. Però hi van creure i, per això, donaren continuïtat als nostres
òrgans de govern. Francesc Farreras va prendre el relleu de Rovira
i Virgili i mantingué la flama encesa fins a poder-la transmetre al seu
successor, Heribert Barrera, elegit democràticament.

El Parlament és el lloc on la gent que pensa d’una manera diferent
discuteix, debat i pacta o no pacta; serveix per a això. És la casa que
acull totes les maneres de pensar de la gent, però és una mica més
que això. No només intenta aglutinar en un mateix sostre gent que
pensa diferent, sinó que intenta aglutinar en un mateix sostre gene-
racions del passat, del present i del futur.

Ara, jo em pregunto si els polítics que els hem succeït tenim el tremp
i el coratge que van tenir ells, al llarg de l’exili i de la clandestinitat, i
si som capaços de dur a terme la gran tasca de reconstrucció del nos-
tre país. Aquest és un dels meus interrogants: som i serem nosaltres
dignes hereus d’aquestes persones que tan abnegadament van treba-
llar per mantenir el nostre autogovern?

Exemples del seu esforç són les publicacions en català fetes a l’exili,
atès que a Catalunya no es podia editar en català. Deia el president
Farreras: «Almenys des de l’exili fem això. Encara que no tinguem
documentació, mirem que surtin publicades coses en català, perquè
la gent no perdi, diguem-ne, el sentit de la seva catalanitat.»

Sempre m’ha afectat molt el que deia el també president del Par-
lament, Coll i Alentorn: «L’any 39 em vaig trobar amb el senyor Ara-
mon en una llibreria i allí vam decidir que l’Institut d’Estudis Ca-
talans havia de continuar.» Quan hom pensa en l’Institut d’Estudis
Catalans d’abans de la guerra, amb en Carles Riba i tota la gent, es
pregunta: què podien fer el senyor Coll i el senyor Aramon tots sols
per tirar endavant l’Institut d’Estudis Catalans? Doncs bé, li van
donar continuïtat al menjador de casa seva. Era gent de principis,
d’unes conviccions i d’unes fidelitats que realment impressionen.
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Rovira i Virgili, en el seu llibre Els últims dies de la Catalunya republi-
cana, explica amb una força extraordinària les vivències d’aquella
desfeta i ens recorda que tots ells sabien el que deixaven enrere i que
caldria començar pràcticament de zero, i així ho van fer.

Els polítics, fossin del partit que fossin, en aquella època de la clan-
destinitat compartien complicitats en nom de Catalunya per tal d’afa-
vorir la cultura catalana. Els polítics d’ara ens hem de preguntar si
som capaços de mantenir la mateixa complicitat. I crec que el Parla-
ment té aquesta tasca: la de veure si, en nom de Catalunya, som ca-
paços de donar conjuntament nova empenta al país, i si no ens per-
dem en lluites i discussions estèrils.

Aquesta pregunta ens l’hem de fer tots els partits polítics que estem
aixoplugats en el Parlament de Catalunya. I si n’hi ha un de sol que
creu que té la solució, que sàpiga que no la té, perquè la solució no-
més pot venir de la conjunció de les propostes de tots plegats, de tots
els que creiem de debò en Catalunya.

De debò que trobar la carta del president Farreras al calaix —jo la hi
tornaré a deixar per quan sigui substituït— és un estímul per a afron-
tar els reptes que tenim els polítics d’avui, que són molt importants.
És a dir, a la primera legislatura, el risc era d’un cop d’estat —recor-
dem en Tejero—. Ara el risc és que la gent passi de la política o que
miri de treure’n un profit personal: qui em pot donar més coses a mi,
qui m’oferirà més avantatges a mi. Això és veure la política amb fri-
volitat. Així no es construeix un país, ni amb els polítics que s’em-
motllen en aquesta situació ni amb la mena de gent que busca d’apro-
fitar-se’n.

Aquest, per mi, és el gran plantejament que ens donen persones com
aquestes, que estan lògicament en un context polític molt diferent del
nostre, però que formen part de la mateixa pàtria. La pàtria del se-
nyor Farreras es deia Catalunya, la nostra també es diu Catalunya. Per
tant, hi ha d’haver un fil conductor amb aquestes actituds.

Commemorar, doncs, una personalitat com la seva i com la de tota
aquella gent que van viure el drama tremend de la guerra civil, per
nosaltres no és solament fer memòria històrica d’un senyor que hem
de conservar en el catàleg de personalitats del país, sinó que és pre-
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guntar-nos si realment avui, els que hi som, som capaços de redre-
çar la situació posant-hi tota la gent que hi ha, malgrat que la Cata-
lunya d’avui no s’assembla gran cosa amb l’anterior; és molt més
complexa i difícil. Cal veure si som capaços de generar actituds po-
lítiques com les seves, en la nostra situació actual. Per això, val la
pena commemorar la memòria del president Farreras, atès que el seu
comportament és una exigència per a tots nosaltres.

Discurs amb motiu del centenari del naixement de Francesc Farreras
(Ajuntament de Manresa, 11 d’abril de 2000)
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Acte d’homenatge a Joan Peiró

Estimada família de Joan Peiró, Il·lustre Senyor diputat, representants
sindicals i dels treballadors, senyores i senyors, unes molt breus parau-
les, especialment breus en atenció als ciutadans que estan dempeus.

Vostès saben que un país és fort i cohesionat quan fa bé els relleus
generacionals; hi ha, però, tota una generació —cal tenir-ho en comp-
te— que ha patit un gran silenci. Jo vaig néixer immediatament des-
prés de la guerra —pocs anys després—, i les persones del meu en-
torn van decidir callar i no dir-nos res. I això que deia en Josep Benet,
que anaven matant gent cada matinada i que ningú se n’assabenta-
va, era ben bé la realitat en la nostra immediata postguerra civil.

Per tant, la nostra generació, que ha sofert aquest silenci, no ha po-
gut assumir aquest relleu generacional d’una manera clara i norma-
litzada amb la generació anterior, amb la generació de la gent de la
República. I ara ens esforcem —i aquest em sembla que és el valor
d’aquest acte— a recuperar la memòria d’aquelles persones.

Però hi ha dos aspectes a tenir en compte a l’hora de fer memòria del
missatge d’aquella gent: un és reparar la indignitat del règim dictato-
rial que ens va amagar el gran bagatge testimonial de persones com en
Joan Peiró, i l’altre és no fossilitzar la seva memòria i veure com
aquelles personalitats tan denses i tan plenes són capaces, encara
avui, de donar un missatge a la nostra societat.

I, realment, en Joan Peiró era un home, en primer lloc, que creia en
uns ideals i creia que valia la pena esforçar-se i lluitar-hi. Era un
home que creia que el punt de trobada de la gent estava en el sentit
ètic de la vida i era un home que no entenia la vida si no era en aques-
ta dimensió pública de civisme. La vida no s’entén tancada en els
nostres propis interessos, en la nostra pròpia intimitat, sinó que la
vida té sentit, té força, quan som capaços d’assumir que la vida dels
nostres conciutadans forma part de nosaltres mateixos.

I aquest missatge, que és el de Joan Peiró, jo l’he vist també prolon-
gat en gent d’altres tradicions, però d’aquesta mateixa època. Per
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exemple, amb en Coll i Alentorn, amb qui jo havia compartit llargues
converses. Eren persones d’un gran tremp moral, capaces de treba-
llar per uns ideals: cercar la dignitat per mitjà del treball; lluitar per
aconseguir una societat més justa, més alliberadora. Aquestes con-
viccions personals anaven sovint a contracorrent de l’opinió general
—fins a enfrontar-se amb un entorn d’organitzacions que es radica-
litzen endogàmicament—, però els seus criteris eren i són els que va-
len, són els correctes.

Tot això, jo crec que s’ha de contrastar davant d’una societat com la
nostra, la d’avui. Evidentment que ells van tenir moltes contradic-
cions i van viure el drama d’una societat fracturada, però jo crec que
nosaltres ens hem de preguntar si la nostra societat dóna aquest sen-
tit de dimensió cívica als nostres ciutadans, si sabem fer entendre a
la gent que ens ve darrere que, en el nostre viure, no han de comp-
tar només els èxits individuals, sinó que cal que treballem per l’in-
terès general i que cal solidaritzar-nos amb la vida dels altres, i espe-
cialment amb la dels més necessitats.

Hem de ser capaços d’entendre que l’enemic més gran que es pot
trobar Catalunya —aquell que ens pot d’una manera o altra fer més
mal— és el fet de convertir la societat catalana en una col·lectivitat
buida de contingut, buida de tot valor ètic, on només imperi l’espe-
rit de banalitat; una societat tancada en un individualisme que ens va
convertint més en consumidors que no pas en ciutadans, i el fet que
deixem de sentir la necessitat d’esdevenir ciutadans en tota la seva
plenitud. Això vol dir que hem de saber anar a l’encontre dels pro-
blemes i de les contradiccions de la societat, sent capaços d’afrontar
la gran aventura humana.

La catalanitat d’avui ha de rebre l’herència de tota aquesta gent que,
a través del seu esforç coratjós, ens ha de desvetllar del nostre indi-
vidualisme, en aquesta època en què preval l’economicisme.

Cal, doncs, que el record de la gent que nosaltres reivindiquem no
sigui una memòria que traiem de tant en tant del calaix i exhibim
com una espècie d’erudició sobre el que va passar temps enrere,
sinó que cal que sigui un revulsiu per a una societat com la nostra,
que, si no té aquelles contradiccions tan espectaculars que hi havia
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aleshores i en aquells anys, sí que té un adversari dintre seu molt
fort, que és la banalitat, que és l’individualisme, que és el consu-
misme, que mata la força del nostre esperit.

Jo crec que el missatge de Joan Peiró va molt més enllà del record
històric. Cal que sigui el reconeixement al mèrit d’aquelles persones
que van ser capaces de fer tot el que van fer amb tanta dignitat, i que
ho van fer per una raó: perquè se sentien vinculades a la sort de la
gent i no pas pel seu propi èxit; ells sabien que les alegries i les des-
gràcies del seu voltant eren les seves, i van trobar en la seva vida i en
la seva mort el sentit de tot el seu gran esforç i de tot el seu treball.

Hauríem de preguntar-nos si nosaltres, això, ho tenim integrat com
a catalans; hauríem de preguntar-nos si ho sabem transmetre a les
generacions que vénen darrere. Perquè podria ser molt bé que aquell
gran silenci que ens varen imposar fos un silenci que encara continua
després de tants anys i que encara estem pagant, precisament perquè
hem oblidat moltes d’aquelles coses que, si bé en aquells moments
oferien contradiccions, també eren amarades de valors humans i cí-
vics. Aquella gent era capaç de pensar que el món era millorable. I cal
no oblidar que millorant la societat és com podem millorar cadascú
de nosaltres.

Crec que la memòria de Joan Peiró és, de debò, un compromís de tots
plegats.

Discurs en l’acte d’homenatge a Joan Peiró
(Mataró, 11 de juliol de 2002)
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Centenari del naixement
de Maurici Serrahima

1. Testimoni d’una fidelitat

Commemorem el centenari del naixement d’una personalitat relle-
vant de la Catalunya fracturada i derrotada per la Guerra Civil.
Maurici Serrahima és l’home que, amb les seves dimensions políti-
ca, cultural i cívica, hagué d’enllaçar, en condicions extremadament
difícils, dues generacions de catalans.

És un dels personatges més decisius de la generació que hagué d’as-
sumir el compromís de la catalanitat com una actitud heroica de fide-
litat i de sentit ètic. Com la gent del seu temps, de la seva generació:
Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Ferran Soldevila, Gaziel, Pous
i Pagès, Rafael Tasis, Josep Iglésias, Miquel Coll i Alentorn, Ramon
Aramon, o gent més jove, com Palau Fabre, Cirici Pellicer, Josep Be-
net, Joan Triadú, Jordi Sarsanedas, Maria Aurèlia Capmany, els ger-
mans Ainaud.

Serrahima hagué de carregar-se sobre seu la manca de consciència
col·lectiva, atemorida i derrotada, i hagué de viure en una espècie
d’«exili interior». Li tocà iniciar la tasca de refer el país des de dins,
sense cap mitjà per a aconseguir-ho i amb totes les dificultats del
món. I ho va fer. Em referiré només als primers anys de resistència,
i encara d’una manera parcial.

Es va exiliar l’any 1939; no abans. I tornà al setembre del 1940. L’any
següent —amb esperit de catacumba— comencen ja les primeres
reunions en cases particulars. Rosa Leveroni, Ramon Sunyer, Martí
i Rodés, Millet i Maristany, i Lluís Bonet i Garí són els primers am-
fitrions. (Vegeu Joan Samsó, La cultura catalana entre la clandestinitat
i la represa pública (1939-1951), Publicacions de l’Abadia de Montser-
rat, Barcelona, 1994.)

A can Bonet i Garí, al març de 1941, commemoren el 25è aniversari
de la mort de Torras i Bages; al desembre, homenatgen Rubió i



308 Paraules del president Joan Rigol i Roig

Ors —en aquell acte Maurici Serrahima llegeix el pròleg de Lo Gayter
del Llobregat—; al març de 1942, recorden el recent traspàs de Lluís
Millet. El mateix any, s’agrupen els Amics de la Poesia a l’entorn de
Riba, Sagarra i Foix. I Aramon i Puig i Cadafalch reprenen l’Institut
d’Estudis Catalans. El 1944, Maurici Serrahima està al darrere de la
revista Poesia, que edita Palau i Fabre.

L’any 1939, un grup de joves —Pinell, Barat i els germans Gassó—
havien fundat Estudi. Serrahima s’havia proposat enllaçar el passat
amb les noves generacions. La seva dedicació a la joventut fou una
constant del seu treball de resistència cultural. D’aquest grup en sor-
tiria la revista mecanografiada Estimats Amics, on ell escrivia amb el
pseudònim Jaume Canals.

Mentrestant, l’exfejocista Josep Benet visità Maurici Serrahima
—recentment tornat de l’exili— per tal que assumís el paper de po-
sar en contacte les dues generacions: la que tingué l’experiència
política abans de la guerra amb la dels qui s’incorporaven a la re-
sistència, tot just després de la derrota.

És, doncs, sota l’impuls del seu amic i col·laborador íntim, Josep Be-
net, que Serrahima, l’any 1945, assumeix la presidència del grup
Miramar, que es planteja com a moviment de debat i de conscienci-
ació del jovent davant el sentit de la catalanitat, deslligat, a l’inici, de
l’activitat política immediata i abastant a un ampli centre d’interes-
sos culturals. Progressivament, Miramar va agafar una dimensió més
política. Ja l’any 1946, Anton Cañellas hi pronuncia una conferència
sobre partits polítics i el seu domicili particular és molt sovint un lloc
de trobada dels vinguts de l’exili i del jovent disposat a assumir la
responsabilitat de resistents.

No passaria gaire temps fins que la societat cultural i resistent cata-
lana es plantegés qüestions des del punt de vista polític i intel·lectual.
El criteri de Maurici Serrahima davant el dilema si calia o no publi-
car com a intel·lectuals catalans, aprofitant les escletxes que hi deixa-
va el franquisme, fou el del «possibilisme digne», és a dir, els dos fac-
tors: possibilisme i dignitat personal. Ell es negà, per exemple, a anar
a un homenatge que la Diputació havia organitzat en castellà a Adrià
Gual. I exigeix el «Cant de la senyera» i cançons catalanes en la repre-
sa d’activitats de l’Orfeó Català.
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Sap que cal sortir dels cenacles closos tan aviat com es pugui. S’ha
d’anar a la recerca de nous autors literaris i ampliar-se a nous públics.
Ell juntament amb Aramon i l’editor Aymà creen l’any 1947 el pre-
mi de novel·la Joanot Martorell, que guanya aquell any Cèlia Sunyol
amb Primera part. L’any 1950 es presenta el dilema d’escriure o no en
castellà, però amb una certa llibertat de continguts, a la revista Des-
tino. L’opinió de Serrahima fou de no condemnar qui ho fes, perquè
la gent només coneix com a representants de la seva cultura els qui
escriuen als mitjans de comunicació. Cregué que no podia acceptar-
se el bilingüisme mentre el català fos perseguit.

Trobem també Maurici Serrahima, juntament amb en Jaume Vicens
Vives, Frederic Rahola, Cirici Pellicer, Triadú i Riba, intentant, sen-
se èxit, arrancar de Florentino Pérez Embid, director general de Pro-
paganda del règim franquista, el permís per a una revista en català.

L’èxit de la Comissió Abat Oliba, que dirigia Josep Benet, a l’hora de
commemorar l’entronització de la Mare de Déu de Montserrat, fou
la fita que permeté que el poble català es manifestés, per primera
vegada, l’any 1947.

Maurici Serrahima és l’home assenyat, respectat, compromès en el
desvetllament de la consciència de catalanitat després de l’ensor-
rada del 39. Des de la clandestinitat, i començant per la resistència
cultural, lluita per obrir de nou la represa catalana a la gent esporu-
guida i tancada a casa i a les noves generacions.

Aquestes breus referències no volen abastar al camp de la seva per-
sonalitat humana —evocada avui pel seu fill Lluís—, ni volen ser una
exposició del seu compromís cultural ni del seu pensament intel·lec-
tual —del qual ens ha parlat el doctor Jordi Giró—, ni de la seva di-
mensió política, centrada sobretot en Unió Democràtica. Només vo-
len ser una breu i parcial referència a la immensa tasca que ell i la
seva generació hagueren de fer per a la recuperació del nostre país
en els anys més difícils de la resistència interior.
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2. Els fonaments del catalanisme

L’any 1965, el diari barceloní El Noticiero Universal convidà Julián
Marías a exposar la seva visió de Catalunya. Foren una sèrie d’arti-
cles, publicats més tard amb el títol de Consideración de Cataluña. Tal
com reconegué el mateix Maurici Serrahima: fou la primera vegada
que un intel·lectual castellà va fer un esforç d’apropament i compren-
sió de Catalunya, amb delicadesa i sinceritat. Les seves reflexions,
però, no podien ser pas assumides en moltes de les seves afirmaci-
ons i, per aquest motiu, Serrahima acceptà el repte de replicar-li en
allò que va creure que distorsionava la «realitat de Catalunya». I ho
féu en una conferència al Club Pueblo de Madrid, el 25 de febrer de
1966, la qual fou publicada, ampliada, l’any següent amb el títol,
precisament, de Realidad de Catalunya: respuesta a Julián Marías. Dos
anys més tard va aparèixer en català, molt més ampliada encara.

Del contingut d’aquesta polèmica civilitzada entre aquests dos in-
tel·lectuals, es poden veure els fonaments del catalanisme de Maurici
Serrahima.

La llengua dels catLa llengua dels catLa llengua dels catLa llengua dels catLa llengua dels catalansalansalansalansalans

Marías fa una aproximació a Catalunya com un país «entranyable»,
des de tots els aspectes: geogràfic, humà, cultural, lingüístic, econò-
mic, cívic. Però hi fa alguns retrets. La seva reflexió parteix d’una Es-
panya rica i diversa: «Estar en España debería querer decir dos cosas:
estar actuando sobre toda España, presente en toda ella; y estar
recibiendo su influjo, al menos en la forma de “contar con ella” en su
integridad» (pàg. 22).

Diu Marías: «No cabe duda de que la primera instalación en el
habla del hombre de Cataluña es la lengua catalana. [....] y esto
quiere decir que no cabe imaginar el futuro de Cataluña sin partir
de esta condición» (pàg. 39). I entra de ple en la situació lingüística:
«bilingüismo puede decir dos cosas enteramente distintas: que en
una sociedad unos hablan una lengua y otros otra; o que en ella todos
—o la mayoría— hablan dos lenguas» (pàg. 40-41); «el catalán es la
lengua primera» (pàg. 41); «pero es un hecho también, y no menos
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respetable, que los catalanes hablan español» (pàg. 41). I conclou:
«El hecho es, pues, que los catalanes tienen dos lenguas [...]. Pero
con esto no se dice que tengan estas dos lenguas por igual [...]»
(pàg. 43). «La lengua propia es aquella en la que uno está instalado
[...]. En la lengua propia se está “como en casa”; en la ajena, como
en casa de amigos [...]. Y yo me permitiré sugerir que la casa lingüís-
tica de la mayoría de los catalanes —de los que no son rústicos—
tiene “dos pisos”: en el primero, aquel en que se hace la vida coti-
diana, [...] pero suben con toda frecuencia y normalidad, muchas
veces al día, al segundo [...] [Si] han subido al piso de arriba, están
“en su casa”» (pàg. 44-45).

El català, diu Marías, està des de sempre acostumat a conviure a
casa seva amb altres llengües: el llatí, el provençal, el castellà de la
Corona d’Aragó. «Es menester no echar en olvido que el catalán no
se ha escrito literariamente durante cuatrocientos años» (pàg. 62).
«Durante cuatro siglos, el uso social de Cataluña ha sido leer y
escribir en español, aunque siguiera hablando en catalán» (pàg. 63).
Aquí Marías fa referència als segles de decadència de la nostra llen-
gua i literatura.

Serrahima replica: «”Les llengües difícilment ressusciten”, diu lúci-
dament Julián Marías. Quan una llengua, després d’un període en el
qual ha quedat d’alguna manera eclipsada, reapareix amb una ple-
na vitalitat, i no pas solament en l’ús quotidià i popular, sinó amb
prou força per a produir una literatura important i per a servir de
base a una cultura, en el sentit més ampli del mot, vol dir que aque-
lla llengua no ha estat mai morta, que ha anat vivint sense interrup-
ció d’ençà que va néixer» (pàg. 109).

I Serrahima fonamenta el seu posicionament amb una llarga descrip-
ció de la nostra llengua i literatura al llarg de la història. Cita Pemán,
quan remarcava que «el català, amb Llull, s’emmotlla a l’especulació
filosòfica molt abans que l’italià i el castellà, moltíssim abans que el
francès» (pàg. 113). No és ara el moment de recordar cada una de les
etapes que analitza Serrahima, de manera esplèndida i extensa, per
donar l’autèntica dimensió cultural i literària del català. Avalua les
causes de la decadència: el canvi de dinastia de la casa de Barcelona
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als Trastàmara, de parla castellana; la pèrdua del contacte polític amb
València i Mallorca; l’emigració de la noblesa catalana cap a la Cort,
no donen possibilitats als escriptors catalans de triomfar en medis
aristocràtics.

Refusa Serrahima la tesi de Marías que els catalans escrivissin en
castellà: «El fet és que, durant tota aquella etapa, Catalunya tampoc
no va escriure en castellà!» (pàg. 122). Catalunya va emmudir. L’exem-
ple de Joan Boscà, que volen magnificar, fou d’una mediocritat lite-
rària que no supera els qui continuaven escrivint en català, com Pere
Serafí o Francesc Fontanella.

I quan cal ponderar el que va significar l’Onze de Setembre de 1714
diu Serrahima: «No puc admetre el que diu Marías, quan només hi
vol veure una conseqüència indirecta, o poc menys, de la voluntat
centralitzadora dels nous reis. [...] els atacs a la llengua van ésser di-
rectes. Només cal veure el que diu el Decret de Nova Planta» (pàg.
126). Serrahima aprofundeix en la vida somorta del català en els se-
gles de persecució i s’estén en la florida literària de la Renaixença. Per
això afirma: «La llengua catalana és la llengua de Catalunya [...]. En
definitiva, és en català i gràcies a l’ús del català que ha estat aconse-
guit l’alt nivell mitjà de cultura que avui té Catalunya entre els altres
pobles peninsulars» (pàg. 143).

Diu Marías que, quan els catalans parlem castellà malament, també ho
fan la gent de Castella o d’Aragó. Però, quan nosaltres parlem ma-
lament el castellà, diu Serrahima, és perquè tenim una altra llengua.

I parlant de la Catalunya dels anys seixanta, escriu: «Avui, cap escrip-
tor català no se sent ni es vol sentir bilingüe, encara que circums-
tancialment pugui escriure en castellà» (pàg. 152). I una carta de Joan
Maragall a Ortega y Gasset: «Al llarg de segles i segles us hem par-
lat així, traduint, i la llengua no ha mort; aquí la teniu, tan viva com
la portuguesa, que és aquí a la vora; tan viva com la castellana, que
és en els vostres llavis, i no pas en els meus, sinó només en la meva
ploma... ara» (pàg. 152).

Serrahima veu en el bilingüisme l’element esterilitzador de la crea-
tivitat de la nostra cultura. Després del llarg període de decadència,
quan el país «va anar retrobant-se ell mateix, i sobretot quan la llen-
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gua catalana va reprendre el lloc que li correspon, es va produir, amb
una rapidesa gairebé inexplicable [...] un renaixement brillantíssim»
(pàg. 156). I sobre la teoria de Marías respecte al castellà com a «se-
gon pis» de la llengua dels catalans, Serrahima afirma que és «una
teoria en la qual un lingüista honest només pot veure una metàfora
més o menys afortunada [...]. Del que és la llengua catalana en el
nostre interior, només en podem ésser testimonis els qui la vivim
com a pròpia i sabem prou bé que no pot ésser objecte de cap mena
de jerarquització» (pàg. 163). I parlant de la defensa del castellà a
Puerto Rico —Serrahima vol fer posar els castellans a la nostra pell—,
cita un text de reclamació porto-riquenya: «L’idioma és molt més
que un vehicle de comunicació. Enclou una manera de sentir, de
pensar, de comprendre, d’expressar bellesa, tristesa o alegria, i pot-
ser alguna cosa encara més important: una manera d’entendre’s amb
un mateix» (pàg. 166). És això el que cal que entenguin els qui es
volen apropar a la nostra realitat: el veritable motiu que ens mou a
defensar la nostra llengua, l’única que tenim.

La nacióLa nacióLa nacióLa nacióLa nació

Diu Julián Marías: «Cataluña tiene además una enérgica conciencia
de personalidad, lo cual es distinto y menos frecuente en España. No
me estorba, por supuesto, esa conciencia, pero me provoca algunas
leves inquietudes; una, que los catalanes piensen demasiado en su
personalidad, lo cual puede mermar su espontaneidad y, paradóji-
camente, atenuar esa personalidad misma; otra […] que Cataluña
“cultive” su personalidad en lugar de simplemente “vivirla”; y una
tercera […] que se busque la personalidad preferentemente en lo
“diferencial”, sin advertir que esto sólo tiene realidad y sentido so-
bre el fuerte torso de los rasgos comunes españoles, desde los cua-
les se constituye el “quién” originario e irreductible de Cataluña.
Porque Cataluña no es quien por ser distinta, sino per se, con algu-
nas diferencia» (pàg. 99-100). «El modo concreto de ser español es ser
andaluz, castellano, catalán, gallego, aragonés, vasco...» (pàg. 101).
«Me explicaré un poco más. Cuando la personalidad de Cataluña,
por desfallecimiento propio, por incomodidad, por limitaciones ex-
ternas, está debilitada y en crisis, la atención de los catalanes se con-
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centra automáticamente sobre sí mismos, de manera enfermiza,
desconfiada y suspicaz» (pàg. 102). «Cuando Cataluña se siente ser,
vivir, proyectarse, se encuentra donde está: inextricablemente liga-
da a la realidad total española, inserta en la sociedad nacional, de
cuyas presiones, vigencias, estímulos, proyectos vive y está hecha»
(pàg. 103).

Marías s’endinsa en la seva visió històrica de com s’han format les
nacions. Només són «nacionalistes», diu ell, els que no han arribat a
temps de ser nacions —com ho son Espanya, Portugal, França, An-
glaterra...—, sinó que han hagut de reescriure la seva història des de
la perspectiva del nacionalisme propi de les conseqüències de les
guerres napoleòniques. Catalunya, diu Marías, no és una nació, com
tampoc no ho han estat Atenes, Roma, Còrdova, València, Aragó o
Galícia i Castella. A la península Ibèrica no hi ha hagut més nació que
Espanya, i més tard Portugal. Si s’interpreta Castella o Catalunya
com a nacions, la conseqüència és el descontent i la infelicitat: «No
es un fracaso la historia de Cataluña [...]. Sólo [lo] es [...] si se piensa
que los males de Cataluña le vienen de haber vivido medio milenio
integrada en España» (pàg. 115).

Formula Marías dues possibles maneres de relacionar-se Catalunya
amb Espanya que no tenen sortida: la de la contraposició permanent
de Catalunya i Castella, reduint Espanya a Castella i Castella a Ma-
drid, i la de veure Espanya com un Estat federal. Les dificultats que
ell veu en la integració de Catalunya a Espanya són conseqüència del
fet que, per anar a Europa —geogràficament—, Catalunya no té ne-
cessitat de passar per Espanya; d’altra banda, la força de Barcelona
com a capital no li fa necessari pensar en Madrid, i també del fet que
Espanya no comprèn la nostra llengua. Malgrat això, diu Marías, Es-
panya sent Catalunya com a irrenunciable.

Espanya té unes regions enormement variades: «Pero si la perso-
nalidad se hace consistir en lo diferencial —no en la modulación de
lo común—, automáticamente engendra desconfianza y recelo» (pàg.
130). «La tentación general española —y no especialmente castella-
na, conste— frente a la insistencia catalana en lo diferencial es la
negación de la personalidad catalana. [...] Se quiere que sean “menos
catalanes” para que sean “más españoles”» (pàg. 131). «Los ojos de
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España tienen que fijarse con celoso amor sobre todas las realidades
que la componen, sin dejar pasar, sin dejar perder la menor de ellas,
mirándolas desde todos lados, haciendo que cada una sea lo que es
inextricablemente unida con todas las demás de que está hecha»
(pàg. 135).

Constata Marías que els catalans no conceben ser altra cosa que ca-
talans. Cal entrar en la vida particular dels catalans per a entendre-
ho; cal veure de prop com estimen els seus símbols, la seva llengua,
les seves tradicions, la seva cultura. Els catalans no poden arribar a
Espanya si no és a través de Catalunya. Catalunya no és solament ca-
talana, però hem de procurar que conservi la seva manera familiar de
mantenir-se unida a la seva manera de ser.

Però Marías —cal recordar que escriu l’any 1965— fa un pas més.
S’endinsa en l’àmbit polític: «ha faltado la distinción entre política
regional catalana y una política nacional española [...]. En las regio-
nes —y especialmente en Cataluña— tiene que haber dos políticas
conexas pero distintas» (pàg. 151). Els espanyols no han entès Cata-
lunya, diu Marías, perquè sempre els ha semblat veure Catalunya
tancada només en els seus interessos. L’existència de partits polítics
catalans, que tenen ple sentit a Catalunya, han estat considerats
extemporanis en l’àmbit espanyol. «Es menester utilitzar esa diver-
sidad y emulación de las gentes de España para que, agrupadas,
conquisten nuevas porciones de la realidad; hay que lograr que esos
barcos, montados por los hombres de nuestras regiones, por viz-
caínos y catalanes, fraternos y rivales, zarpen a navegar al mar
abierto» (pàg. 155). Aquesta és la visió d’Espanya i de Catalunya de
Julián Marías.

Serrahima respon invocant la història; cal examinar els fets, diu ell,
i no fiar-se de la subjectivitat. I fa referència a la nostra difícil histò-
ria com a poble. Per això cita les paraules de Ferran Soldevila: «Pot-
ser sí, que som un poble destinat a viure a batzegades; potser sí, que
aquell ideal esquemàtic —fer del nostre poble un poble normal— [...]
no serà per a nosaltres sinó un ideal apetible i mai no aconseguit.
Però encara aquesta mena de vida inestable i contradictòria, convul-
sionada i abatuda, a la qual no han mancat ni mancarien diades glo-
rioses [...] fóra mil vegades preferible a la mort» (pàg. 45). «Si avui
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veiem vivents un poble i una llengua, en tenim prou per a saber que
han viscut sempre, que mai no han deixat d’ésser vivents d’ençà que
van néixer en el món de la història» (pàg. 46).

Serrahima esmenta l’origen carolingi de Catalunya, la cohesió soci-
al en la forma diferencial de feudalisme, el pes de la nova burgesia
mercantil i el de la menestralia, el pacte constitucional entre el rei i
els súbdits, l’arquitectura esplendorosa, la literatura, la projecció
marítima i, en acabar-se ja el segle XIII, la reconquesta; la confedera-
ció amb els regnes de la Corona d’Aragó, el jusconstitucionalisme, fill
del dret romà; la inclusió de les Corts juntament amb el rei en la for-
mació del cos polític de Catalunya, embrió d’un govern parlamenta-
ri, amb un poder monàrquic limitat per la llei.

Desapareixeran, al segle XV, països de gran incidència en l’època
medieval com Borgonya o les repúbliques italianes. La crisi demo-
gràfica i la crisi econòmica i la decadència política deixen Catalunya
en una certa letargia. L’empenta de la reforma agrària, l’obertura del
comerç, la revolució industrial, la Renaixença, com a resposta al 1714,
són signes que Catalunya vol viure paral·lelament amb les terres més
avançades d’Europa. I això, diu Serrahima, és un «cas únic» a l’Espa-
nya actual, tal com reconeix el mateix Marías.

I la conclusió és que aquesta «excepcionalitat» només s’explica per-
què Catalunya és una nació. Marías confon els termes Estat i nació
a l’hora d’invocar la història. Serrahima cita Maritain a l’hora de de-
finir què és una nació: «una comunitat de normes de sentiment arre-
lades en el sòl físic original del grup, així com també en el sòl nor-
mal de la història —passa de la pura situació de fet a l’esfera de
“l’autoconeixement”—», o també: «una comunitat de gent que
s’adona que la història l’ha feta, que valora el propi passat i que s’es-
tima a ella mateixa tal com és, o tal com s’imagina que és, i amb una
mena d’introversió inevitable» (pàg. 79).

Catalunya no és una regió com pot ser-ho la Turena, a França, o la
Turíngia, a Alemanya. Tampoc no es pot aplicar el nom de regió a
Baviera o al Piemont, que fins fa poc eren regnes. Catalunya no és
una «raça», que ens diferenciï; hi ha en tot cas «una manera de ser»
molt nostra, a la qual volem integrar tots els qui, venint de fora, es vo-
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len quedar permanentment aquí: un sentit de l’esforç individual, un
arrelament a les coses concretes, un àmbit vital fet a la mida huma-
na, un equilibri de viure, una certa eliminació de les manifestacions
gratuïtes i mancades de contingut, la intensa vida de família, són un
estil de viure d’un país amb una mobilitat de l’escala social molt in-
tensa. Catalunya és un país obert: «acull bé al qui arriba, mentre tru-
qui a la porta».

Per això, Serrahima reclama una actitud de diàleg per aproximar les
realitats diferents: un diàleg d’igual a igual. Amb l’esforç del conei-
xement mutu. «¿Són gaires els escriptors i els pensadors de llengua
castellana que han esmentat o podrien esmentar i comentar a fons i
objectivament —no oblidem que van ésser escrits en castellà— un
certs textos d’ell [de Maragall], avui encara fonamentals, com era “El
trágico conflicto”, “La patria nueva”, “Aprisa”, “La espaciosa y triste
España”, i tants d’altres?» (pàg. 178). Maragall va proposar —i s’hi
va comprometre— a parlar d’Espanya des de Catalunya. Però no va
ser escoltat ni per Unamuno ni per Ortega.

I acaba Serrahima citant sant Tomàs d’Aquino: «Qualsevol ésser
—ens— només es pot perfeccionar dins la pròpia essència, dins la
pròpia manera d’ésser» (pàg. 184). I així, afegeixo jo, ho ha d’enten-
dre Espanya quan parla de Catalunya. Volem el diàleg amb Espanya,
des del reconeixement de la nostra realitat nacional, i amb tots els
drets que comporta aquest fet, amb tots els drets que comporta ser re-
coneguts com a nació. La nostra llengua i cultura són el signe més vi-
vent d’aquesta realitat nacional. El pòsit històric ens ha deixat una
«manera de ser» que descriptivament ens pot identificar, però la llen-
gua i la cultura són els referents fonamentals de la nostra identitat.
La nostra història política ha tingut pujades i baixades profundes,
però ha deixat, a la consciència col·lectiva, la dimensió política de la
nostra dignitat nacional.

És fonamentat en aquest reconeixement que Catalunya obra el seu
diàleg amb Espanya. No ho pot fer responent a paraules a vegades
afalagadores, a vegades recriminatòries, en funció d’altres percep-
cions sobre Catalunya diferents de la dels propis catalans. Aquest és,
em sembla, el nervi de la resposta de Serrahima a Marías, i alhora el
sentit més profund de les seves conviccions nacionalistes.
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3. Maurici Serrahima, avui

La percepció que els catalans teníem els anys seixanta de la nostra
pròpia realitat ha canviat molt en referència a la nostra societat ac-
tual. D’una immigració de l’interior d’Espanya de primera generació
hem passat a la de tercera i quarta. Avui coneixem les facilitats d’in-
tegració al nostre estil de viure i les dificultats d’integració lingüís-
tica. Aleshores, era absolutament impensable la immigració magre-
bí, llatinoamericana o de l’est europeu.

Les distàncies entre Barcelona i Madrid s’han escurçat quant a comuni-
cacions i s’hi han generalitzat els viatges en molts estaments socials.

La bipolaritat econòmica entre ambdues capitals ha sofert grans
transformacions. Els mitjans de comunicació de masses han entrat a
totes les llars del país, i durant llargs anys sense la presència del ca-
talà. Les interdependències mundials en el cap econòmic, financer,
cultural, de formes de viure, ha canviat l’escala de dimensions sig-
nificatives de les cultures i l’anglosaxonisme universalitza i massifica
un estil propi de conductes, que fa menys perceptible la varietat so-
ciològica en l’àmbit occidental.

El debat ideològic sobre sistemes d’organitzar la societat ha estat
substituït pel debat estrictament econòmic; i aquest encara en els
aspectes més immediatistes. El destí de les nacions només es veu
fonamentalment des del punt de mira econòmic i alhora interdepen-
dent amb l’economia globalitzada. El paradigma de ciutadà d’aques-
ta nova societat ja no és la personalitat qualificada per la seva cultu-
ra, el seu ascendent moral o professional, sinó sobretot «l’opinió
pública», és a dir, el ciutadà sense rostre, perquè denota la massifi-
cació de la majoria. El primer és una crida a l’excel·lència, el segon ho
és al consum o a la demagògia.

I, per altra banda, la generalització de l’accés als serveis públics de
sanitat, d’educació, i al mínim de seguretat pel que fa al benestar ens
porta a la consciència d’una societat que ha de ser cohesionada i no
dual. La recuperació de les nostres institucions públiques ens ha
dotat de més mitjans d’autoprotecció, però ha passat la responsabi-
litat de defensa del país als polítics més que als altres sectors.
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L’espai administratiu d’aquests serveis públics, l’espai comunicatiu
dels mitjans de comunicació i el predomini de l’economia en tots el
àmbits de la vida pública i privada han esdevingut els paràmetres
que centren l’interès de la ciutadania. Tot això no era així els anys
cinquanta i seixanta, al nostre país.

Cal fer-nos aquesta pregunta: Si, per Serrahima, la defensa de Cata-
lunya com a nació i la defensa de la llengua eren l’eix de la defensa
de la nostra realitat col·lectiva com a poble, ¿com ho vivim avui, en
les circumstàncies actuals? ¿Continuen essent aquests els dos eixos
fonamentals de la nostra vida política?

El bilingüismeEl bilingüismeEl bilingüismeEl bilingüismeEl bilingüisme

Serrahima s’enfronta al bilingüisme que pugui significar una dupli-
citat de l’ànima col·lectiva catalana i una banalització de la llengua,
entesa només com a simple mitjà convencional de comunicació.
Però, avui, forma part de la societat catalana un gran nombre de
castellanoparlants, que tenen constitucionalment reconeguts el dret
d’usar la seva llengua i l’obligació de ser entesos.

I part d’ells —catalans castellanoparlants— generen una cultura d’alt
nivell. I, també, els mitjans de comunicació castellans arriben a les
seves cases amb més proliferació que els que s’expressen amb la llen-
gua pròpia de Catalunya. La realitat d’avui, a Catalunya, és bilingüe.

¿Té raó, doncs, Marías quan parla de la casa de «dos pisos», on els
catalans pugem i baixem d’un pis a l’altre canviant de llengua, per-
què de fet a casa —en la nostra vida quotidiana— en tenim dues?

Aquest és l’altre vessant del bilingüisme: no només el bilingüisme
sociològic, el de la societat, sinó també l’íntim, el dels catalanopar-
lants.

És ben cert que els que vam ser educats en un món més «local»,
menys global, més a l’abast humà, hem tingut la possibilitat de tenir
una única llengua pròpia. Però, els qui han nascut en aquest món nou
de les interdependències, del predomini dels mitjans de comunica-
ció de masses, de l’uniformisme estètic dels mitjans audiovisuals, són
ja bilingües? La llengua materna és la que ens parlen el pare i la mare.
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¿Ho és també aquella amb què miro els dibuixos animats, parlo amb
els veïns, amb els meus amics?

No volen ser aquestes unes preguntes sense sortida. Crec que, aga-
fant l’esperit de lluita, resistència, creativitat i coratge de la gene-
ració dels Serrahima, és possible pensar en un espai cultural-lingüís-
tic català que expressi la nostra consciència específica de catalanitat.

Una primera línia és —ha de ser— la d’assumir els debats, les con-
tradiccions, les expectatives de la societat global, i saber-les digerir
des de la nostra catalanitat, des del nostre estil propi de viure. És l’es-
forç intel·lectual de saber avançar en català cap a un esperit d’huma-
nisme universal. Així, com a distintiu cultural propi amb referència
a la cultura hispànica.

Una segona és l’alta qualitat que hem de generar en català en la nos-
tra cultura. Només la qualitat i l’alt prestigi poden donar perspecti-
ves de futur a la nostra llengua. Hem de retornar al prestigi social
dels intel·lectuals i dels artistes, per sobre de les banalitats. Com en
el temps de Serrahima, els homes de cultura, de la nostra cultura,
hem d’esdevenir protagonistes de la nostra tasca de normalització
lingüística.

Una tercera: hem de saber desenvolupar com els qui més les tècni-
ques i les indústries d’adequació de la creativitat literària a altres
llengües. Avui podem donar respostes tècniques a la vigència de la
diversitat de les identitats culturals, separant els límits de les di-
mensions de mercat, o de la fragmentació en les preteses «torres de
Babel».

Allò que, per la generació Serrahima, era el significat de les lectu-
res de poesia clandestines a cases particulars per a salvar els mots ho
és ara i vigent amb el mateix dramatisme d’aleshores encertar els
punts de la nostra recuperació lingüística. Calen les lleis de norma-
lització lingüística, però no són suficients. És necessari afrontar la
realitat d’avui, sense nostàlgies i amb coratge renovat. Perquè, avui,
com els anys quaranta, defensar la llengua és defensar la nostra rea-
litat cultural, social, econòmica i política. I necessitem el mateix es-
perit d’aleshores.
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El sentit nacionalEl sentit nacionalEl sentit nacionalEl sentit nacionalEl sentit nacional

Si sobre el paper constitucional som una comunitat autònoma i en la
nostra consciència som una nació, quant temps podrem aguantar
aquest dilema? Perquè em sembla que la captació del fet català que
exposa Julián Marías encaixa perfectament amb el que hem establert
en el Estado de las autonomías. En allò que és fonamental, en el que
significa l’estatus polític, Catalunya s’arrenglera entre les divuit co-
munitats autònomes espanyoles.

Ens han assimilat a realitats regionals «entranyables», que mai no
han tingut dimensió política ni consciència de la col·lectivitat pròpia,
diferenciada del seu entorn.

El crit de «som una nació», en el context d’una democràcia consoli-
dada, ja no pot ser només una simple expansió declarativa.

Això s’ha de reflectir políticament. Hem de reclamar, com a catalans,
aquest tractament a l’interior d’Espanya. Si, un cop establerta i solidi-
ficada la democràcia i assumides les nostres institucions, no situem
aquesta reivindicació nacional en el frontispici de la política catalana,
tal vegada això vulgui dir que hem entrat en una fase d’abdicació. El
mestratge de Maurici Serrahima d’anar al cor de Madrid per fer-hi
una conferència i així donar resposta als requeriments de Marías,
reclamant el dret de nació per a Catalunya en ple franquisme, ha de
determinar les activitats dels actuals polítics catalans.

Però, paral·lelament a aquesta actitud, cal dirigir la mirada cap a
la «Catalunya endins». La complexitat actual de la nostra societat, la
seva composició demogràfica, el seu tarannà col·lectiu exigeixen un
moviment potent de conscienciació d’aquesta realitat col·lectiva que
som. Avui no podem donar per fet aquest sentiment generalitzat de
catalanitat. Cal refer el nostre demos integrant-hi tots aquests nous
factors que defineixen la nostra societat contemporània. Hem de tor-
nar a la tasca de relligar la gent amb el seu país, el de naixement de
molts i el d’adopció d’altres.

Tenim avui instruments infinitament més grans que els instruments
de què disposaven els catalans del 40. Però també tenim reptes fona-
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mentals per a continuar existint com a nació. Ens cal una actitud ben
semblant a la d’aquelles personalitats.

Ho diré amb paraules de Cambó: «Política és intervenció i la inter-
venció és fe. Sols l’home que té fe pot ser polític. I no n’hi ha prou que
tingui fe en si mateix: ha de tenir plena fe en el poble sobre el qual
actua. Un polític que perdi la fe en el seu poble té el deure de retirar-
se de tota acció política. Un polític sense fe en el seu poble és una cosa
tan monstruosa com un sacerdot que hagi deixat de creure en Déu.
Un poble, per ésser polític, pot exercir una intervenció viva i fecun-
da, ha de tenir fe en la seva missió i fe en l’home que el dirigeixi»
(Francesc Cambó, El catalanisme regeneracionista, pròleg, pàg. 23).

Catalunya, per Serrahima, no és un àmbit administratiu, amb les
seves corresponents competències; no és només una descentralitza-
ció política de l’Estat, no és només la cura que té l’Estat de la diver-
sitat de les seves regions. Catalunya és ella, primer és ella. Això,
fins i tot Marías ho accepta. Cal que els catalans també ho acceptem
col·lectivament. Però aquest «ser» implica una realitat política inalie-
nable, primigènia, no derivada de cap altra realitat política. La nos-
tra història, la nostra cultura, així ho avalen. Ara cal que tots els cata-
lans ens ho creguem. Aquesta és la nostra feina.

PPPPPolítica és pedagogiaolítica és pedagogiaolítica és pedagogiaolítica és pedagogiaolítica és pedagogia

Aquest és l’aforisme de Rafael Campalans i aquesta és l’actitud de
Maurici Serrahima.

Política és, en primer lloc, la dignitat pública d’un poble. Política són
les conviccions i les actituds. I l’actitud cívica de Serrahima és la del
compromís amb el seu poble. Sigui quina sigui la situació real en què
estigui el propi poble: derrotat, esporuguit, tancat. Si aquesta era la
realitat, a aquesta realitat cal comprometre’s.

Un poble, el poble català, és fonamentalment la seva cultura, la seva
llengua. A través seu expressa els seus valors espirituals, creatius, crí-
tics. Calia tornar a donar força a l’ànim d’aquest poble. Tot i que li
havien clos la boca, calia expressar les seves paraules. I així s’hi com-
prometé.
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Un poble són els seus joves. Un poble és l’experiència d’un relleu
generacional. Serrahima ho visqué com ningú. Es dedicà a congregar,
a estimular, a protegir, els joves, arriscant-se en tots els sentits. Altres
països poden aguantar la crisi de generacions perquè les institucions
els emparen. Catalunya, no. I potser aquesta és la força de la catala-
nitat: l’exigència de compromís de la gent més conscient.

Política, a Catalunya, és diàleg; és capacitat de convocatòria davant
els ideals comuns; és la recerca de la integral comuna. Així ho va
practicar Serrahima i aquests valors li foren reconeguts per tothom
qui l’envoltà.

L’última paraula de la política, a Catalunya, no la té el propi partit.
El partit és una eina imprescindible, per a vertebrar; per a defensar,
ideals i projectes; per a fer participar els ciutadans. Però el partit no-
més és un instrument. Catalunya és la finalitat. Així ho va viure
Serrahima, un dels fundadors d’Unió Democràtica.

Fou una de les personalitats que signà el manifest de constitució del
4 de novembre de 1931. Així naixia Unió Democràtica, com una cri-
da al regeneracionisme de la vida cívica catalana, davant la fractura
de la nostra societat en dos bàndols irreconciliables. La fidelitat a
Catalunya i a la seva identitat, als seus valors de convivència i de
dignitat que la tradició i la història li havien proporcionat eren els fac-
tors que arboraren aquella opció política. Maurici Serrahima hi man-
tingué la seva adscripció durant el període més dur de la clandesti-
nitat.

Ell formà part d’una de les grans tradicions del catalanisme polític:
el que sorgia de l’Església. Estigué vinculat als moviments intel·lec-
tuals més avançats i estimulants d’aquesta línia. El personalisme de
Maritain, de Mounier, de Chesterton, de la revista Esprit —com s’ha
dit—, foren el seu indret espiritual, moral i cívic. Des d’aquesta mi-
litància i adscripció ideològica defensà el pluralisme per sobre de
qualsevol dogmatisme. I ho avala amb actituds i decisions polítiques
concretes, que formaven part de les seves conviccions.

I, per sobre de tot, Serrahima és el ciutadà atent, el cronista d’una
època fonamental, el literat que s’expressa amb profusió i amb gran
qualitat, que dóna gust de llegir. I és així perquè la seva vida és un
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encadenament d’experiències viscudes, que es reflecteixen en els
seus llibres. I la profunditat dels seus assaigs ens donen la dimensió
del seu pensament, tan propi de la contemporaneïtat que visqué.

No em toca ara glossar la tasca de Serrahima en el camp del pensa-
ment, les seves publicacions en revistes i diaris, així com en els seus
llibres. Cal dir, però, que la seva obra és d’una solidesa intel·lectual im-
portant i, per aquest motiu, els seus referents del món intel·lectual
europeu trobaren en ell un interlocutor digne de la cultura catalana.

Per tot això, Serrahima es mereix l’agraïment i l’homenatge del po-
ble que tant va estimar i pel qual va lluitar: la seva Catalunya.

Discurs amb motiu del centenari del naixement de Maurici Serrahima
(Palau de la Generalitat, 13 de desembre de 2002)
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Medalla d’honor del Parlament,
en la categoria d’or, al pare
Miquel Batllori i Munné

Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, dignís-
simes autoritats, il·lustres senyors diputats, siguin benvinguts a
aquest Parlament de Catalunya.

Vostès saben que el Parlament té com a funció bàsica i fonamental la
de legislar i la de controlar el Govern, i, això, el Parlament ho fa a
través de la correlació de forces que dóna el pluralisme polític del
nostre país, a través de la democràcia.

El Parlament és fonamentalment això, però no és només això. El
Parlament és la institució que ens aplega a totes les forces polítiques,
en un mateix sentit, en l’intent de mirar que la política i el civisme
vagin cada vegada més correlacionats. L’establiment de la medalla
d’or del Parlament té aquest sentit: vol ser l’esforç del món polític,
des de la unanimitat de tot el pluralisme que hi ha en aquesta casa,
per aquelles persones que pel seu civisme dignifiquen el seu sentit
ciutadà. Lògicament, això ens compromet a nosaltres com a polítics,
perquè ens recorda permanentment que el nostre treball polític és
precisament la referència permanent al civisme.

Nosaltres vàrem donar per primera vegada aquesta medalla al bisbe
de Sud-àfrica, Desmond Tutu. Era ben bé un missatge universal en
contra del racisme i a favor de l’humanisme d’abast universal. I aques-
ta vegada nosaltres hem girat els ulls vers la nostra mateixa societat
i hem volgut distingir, en aquest sentit, el pare Batllori. Textual-
ment, l’acord de tota aquesta cambra és el següent: «Volem distin-
gir el pare Batllori per la seva contribució a la cultura catalana, per
la seva aportació científica en el camp de la història, pel seu treball
de projecció de Catalunya en els àmbits internacionals i per les se-
ves virtuts humanes i espirituals al llarg de tota la seva llarga tra-
jectòria.»
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Vostès saben, senyores i senyors, que allò que identifica més Catalu-
nya «no d’una manera exclusiva, però sí d’una manera més signifi-
cativa» és la cultura, i ens plau que sigui així: que el poble català trobi
precisament la seva identificació al voltant del fet de la cultura, d’una
cultura secular que comença el seu esclat universal amb una figura
tan emblemàtica com la de Ramon Llull i que continua forta avui amb
els més de set mil llibres que es publiquen en català en el nostre món.

Al llarg de tot aquest temps, la nostra cultura mai no ha volgut ser
una cultura d’interès antropològic, sinó una cultura capaç de dir co-
ses a les cultures del seu entorn; una cultura creativa que, per la seva
pròpia expressió, tingui aquest llenguatge universal; una cultura que
dignifiqui els seus ciutadans per aixecar el seu nivell de capacitat
contemplativa i de capacitat crítica. Aquesta és la nostra cultura.

I homenatgem el pare Batllori en aquest sentit. L’homenatgem pel
seu treball científic, per la seva aportació creativa al món de la his-
tòria, perquè ha fet un treball immens: les seves obres completes són
vint volums. Per tot això, però no només per això. Perquè sabem que
el pare Batllori té com a actitud personal militar en les institucions
culturals de Catalunya; ha estat sempre al peu del canó del que són
aquestes institucions que han vertebrat la força cultural catalana. És
més, a través del seu testimoni ens ha fet present la cultura catalana
arreu del món. La seva presència a les institucions acadèmiques i
científiques mundials són el signe que la nostra cultura és una cultu-
ra que vol estar, amb la modèstia que li correspongui, però amb la
dignitat que també li correspon, en el conjunt de cultures mundials.
I també hi ha un altre aspecte: el pare Batllori ha estat present en el
món de la cultura com una actitud cívica, com una crida perquè la
cultura del nostre país tingui sempre aquest alt nivell, que sigui un
repte per a tots nosaltres anar progressant en qualitat.

I deixin-me dir, també, que el pare Batllori significa l’aportació d’un
membre important de l’Església catalana a la societat catalana. Per tot
això, nosaltres avui volem homenatjar la seva figura, perquè ens
compromet a tots nosaltres en el civisme.

Medalla d’honor del Parlament al pare Miquel Batllori
(Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001)
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Catalunya homenatja
el bisbe Deig

Senyor bisbe, jo no sé si a la nunciatura de Madrid en alguna carpe-
ta hi ha la seva petició de dimissió o si corre per alguns d’aquells
dicasteris del Vaticà, però jo tinc molt clar que el qui no el jubila és
el poble. Nosaltres no el jubilem perquè els lideratges morals mai no
dimiteixen i mai no es jubilen. Els lideratges morals duren fins i tot
més enllà de la vida de les persones, i a Catalunya, i a l’Església ca-
talana, n’hi ha escassos de lideratges morals, i vostè n’és un.

Per tant, no el jubilarem, continuarà al peu del canó perquè el neces-
sitem. I el necessitem perquè l’Església catalana, com tota la societat
catalana, com tota la política catalana, necessita la gent que creu en
el país. Nosaltres podem estar o dins una Església del poder o en una
Església dels pobles.

El Vaticà tot sovint ens en fa una de freda i una de calenta. Per Na-
dal, els catalans ens sentim humiliats pel papa, perquè diu «bon
Nadal» en totes les llengües del món i, vés per on, s’oblida de la nos-
tra. Però aquest mateix papa que fa això té en canvi un missatge prou
clar sobre les nacions. He agafat uns conceptes d’un gran discurs que
va fer l’octubre de 1995 a l’Assemblea de les Nacions Unides parlant
de les nacions. I em permeto llegir cinc punts molt curts d’aquell dis-
curs, alguns són frases textuals.

Primer: «Ningú, ni un estat, ni una altra nació, ni una organització
internacional, no té mai dret a creure que una determinada nació no
sigui digna d’existir.»

Segon: «Aquest dret a l’existència implica també un dret immediat
a defensar i a conrear la pròpia llengua i la pròpia cultura, és a dir, la
pròpia identitat, per mitjà de la qual un poble s’expressa i promou
la seva original sobirania espiritual.»

Tercer: «El dret a l’existència d’una nació és un pressupòsit inqües-
tionable que deriva de la dignitat de la persona humana.»
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Quart: «Els drets de les nacions no són res més que els drets humans
considerats en aquest específic nivell de vida comunitària i que pro-
venen de la peculiaritat cultural i lingüística d’un poble.»

I cinquè: «Tota cultura és un esforç de reflexió sobre el misteri del
món, i en particular de l’home. És una manera de donar expressió a
la dimensió transcendent de la vida humana.»

Un home que diu això hauria d’entendre molt bé Catalunya. Nosal-
tres hem de continuar demanant que hi hagi bisbes catalans, i ho hem
de continuar demanant perquè la història dels drets nacionals de
Catalunya no és una història fàcil: és una història torturada.

Nosaltres vam haver de començar de sota zero el 1714 i vam haver
de començar de zero el 1939. El 1714 vàrem deixar de ser una nació
lliure i reconeguda per tot el món i vàrem passar a ser una provín-
cia espanyola. I el 1939, fracturat el poble, dividida la societat cata-
lana, el dictador va jugar amb tota profunditat en aquella situació per
generar el genocidi cultural català.

I malgrat això continuem existint, i hi som, i hi som només perquè el
poble ha sigut fidel a la seva catalanitat. I quan no hi havia institu-
cions polítiques que ens emparessin, durant els segles XVIII i XIX, el
poble va anar fent la seva feina, de fidelitat i de treball, treballant i
fent una agricultura pròspera, treballant i fent una indústria potent,
treballant i generant conflictes socials sobre el propi treball —com cal
a una societat socialment digna—, i treballant i fent la Renaixença, i
fent cultura. I el poble ho va fer.

I l’any 39 i l’any 40, quan tot semblava perdut i quan es veien grans
abdicacions, hi va haver gent que va agafar el testimoni —de qual
vivim tots els que avui som aquí— d’aquella gent que sense por, o
amb molta por, va començar a sortir de la caverna i va intentar tor-
nar a entrar a l’aire lliure. Aquest és el nostre poble.

I deixeu-me dir que l’Església és poble i que l’Església forma part
d’aquest poble. Segur que som una societat plural ideològicament,
que venim de tradicions culturals diverses, que som una societat
molt complexa, que no pensem tots el mateix, però hi ha molts i molts
catalans que per mantenir aquest tremp davant del seu país, aquest
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tremp moral, aquest tremp ètic..., molta gent ho va anar aprenent al
costat de l’Església. I coses tan senzilles com dir «aquest necessita un
cop de mà i jo l’hi dono» o que «per ser feliç no hem de tancar-nos
sobre nosaltres mateixos, sinó que hem de gaudir sortint de cara a les
necessitats dels altres», això, molta gent ho hem après de l’Església,
i ho hem après a l’Evangeli.

I molta gent que ha cregut això, des d’aquestes arrels, ha fet possible
que el nostre país sigui un país de fidelitat a si mateix, com a poble,
a la seva llengua i a la seva cultura. I l’Església ha estat això, malgrat
que, lògicament, hi ha hagut intents per part de molts de desverte-
brar aquesta Església. Quant de temps no hem sentit que ens deien:
«Oh, és que l’Església és universal i, per tant, hem d’acceptar els bis-
bes, vinguin d’on vinguin.»? I, ves per on, no venien ni de França ni
d’Alemanya, sempre venien del mateix lloc. Per què? Perquè volien
que l’Església fos un organisme al marge de la dinàmica del nostre
poble, però l’Església és poble i l’Església ha donat gent, en aquest
sentit, molt i molt important.

Per què no recordem, per exemple, que davant d’una llengua cada
vegada més tancada en l’àmbit íntim i familiar ens surt un mossèn
Cinto que és capaç de donar tota aquella força poètica i tota aquella
força d’alta literatura del nostre català! O quan es va morir, ¿no hi va
haver aquell gran enterrament a Barcelona perquè la gent se sentia
interpretada per un home com ell, per un home d’Església com ell?

O, per exemple, el doctor Torras i Bages, que, quan emergeix el cata-
lanisme i emergeixen unes doctrines molt actuals, molt vives i molt con-
temporànies, també diu: «venim de molt més enllà», i hi ha tota una
contribució que ve també de l’Església a formar part i a ajuntar-se
amb aquest gran moviment plural que és el catalanisme polític.

O del cardenal de la pau, en Vidal i Barraquer, i del canonge Cardó,
i de l’abat Escarré, del doctor Pont i Gol, de l’abat Just, i de tot Mont-
serrat en el temps de la resistència! I d’aquest gran esclat de la nos-
tra cultura que representa el pare Batllori!

I, de tota aquesta tradició, nosaltres tenim la sort de considerar tam-
bé el doctor Deig com a persona plenament integrada en aquesta tra-
dició.
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Nosaltres volem bisbes catalans no només com a catalans, sinó com
a Església, perquè no som l’Església dels poders establerts, sinó que
volem ser l’Església dels pobles, l’Església que és capaç d’integrar-se
en un gran procés d’un poble. I un poble com el nostre, que l’ha tin-
gut tan malmès, aquest procés, necessita més que mai gent així.

I els necessitem perquè el risc en aquests moments és que el nostre
poble perdi els ideals i quedi absolutament sumit en el seu benestar
econòmic, en el seu benestar material, en la seva manera de viure,
d’anar tirant.

I si nosaltres veiem una Catalunya possible ho fem pensant que les
persones del nostre poble són una gent de conviccions, una gent de
fidelitat, una gent que estima la seva terra i que per la seva terra és
capaç de fer sacrificis. Només així podem mantenir en peu Catalu-
nya. Enfront d’una allau de «passotisme», una allau de comoditat,
nosaltres necessitem els valors morals, d’acord amb la manera de
pensar de cadascú. Però a Catalunya molta, molta i molta gent ne-
cessita els valors morals de l’Església que donen sentit a les nostres
vides, que ens permeten ser persones de profit —juntament, lògica-
ment, amb altres maneres d’expressar-se, no cal dir-ho—, però neces-
sitem la presència de l’Església enmig de la nostra cultura contempo-
rània, de la Catalunya d’avui.

Per això, de debò, doctor Deig, no el jubilem, sinó que el necessitem
més que mai.

Acte organitzat per la Comissió de la Campanya «Un país, una bandera»
(Solsona, 17 de juny de 2001)
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Pere Duran i Farell

No és gens fàcil sintetitzar els trets d’un personatge com fou Pere
Duran: polifacètic, original, inclassificable, dotat d’un magnetisme
indubtable, que visqué des de dins la complexitat dels esdeveni-
ments socials, econòmics i polítics del seu temps i, en fi, que podríem
qualificar d’home públic, però que s’abstingué de fer el pas a la po-
lítica.

Per dur a terme les seves múltiples realitzacions, Pere Duran comp-
tava amb una voluntat fèrria, així com amb una força de convicció
que s’expressava sense deixar cap escletxa al dubte, però tenia, sobre-
tot, una capacitat de comunicar inigualada entre els seus contempo-
ranis, i, amb l’ajuda d’una memòria prodigiosa, captava i feia seus els
auditoris, per nombrosos o reticents que fossin.

La faceta privada de la vida de Pere Duran encara el feia més atrac-
tiu i, per alguns, superava la lluïssor de l’externa. Aquest clos inte-
rior l’omplia una notable varietat d’interessos culturals i estètics,
plasmats en expedicions al desert o a altres indrets remots, per tro-
bar-hi el goig d’una natura inviolada, dur a terme excavacions ar-
queològiques, recol·lectar plantes o arbres singulars, així com aplegar
peces d’art que reflectien la seva estètica. Però no tindríem una visió
plena i justa de Pere Duran sense destacar que va tenir la fortuna de
comptar sempre al seu costat amb la seva muller, Montserrat Vall-
llosera, dotada d’una sensibilitat tan fina i extrema com inusual.

Aprofundint en la personalitat de Pere Duran, advertirem que, mal-
grat la seva formació d’enginyer, mai no va deixar-se dominar per la
tècnica, sinó que va partir d’un posicionament ideològic sobre el món
contemporani que vertebrava la seva acció i, més àmpliament, tota
la seva vida.

La projecció professional de Pere era d’abast espanyol i internacio-
nal. Però el seu punt de mira, íntim i ferm, era el de la seva sentida
catalanitat. Sabia que l’abast de la seva activitat era molt més ampli
que els límits de Catalunya. També sabia que Catalunya es defensava
més bé quan era capaç de sortir, empresarialment, més enllà d’ella
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mateixa. I era conscient que això exigia poder entrar lleialment en els
nuclis de decisió econòmica de fora del país.

És per això que fou un home apreciat professionalment i humanament
en les empreses d’àmbit espanyol on va tenir una aportació destacada.
Mai no va abdicar els signes de catalanitat. Sempre va usar la llengua
catalana en les juntes d’accionistes de Catalana de Gas, així com quan
aquesta va passar a ser Gas Natural SDG. Intentava positivitzar el fet
que Catalunya no tingués un estat específic, en la mesura que això obli-
ga tota la societat a assumir un protagonisme més autèntic i participa-
tiu. La seva visió de Catalunya era la d’un moviment de persones,
actives, lliures i responsables davant d’un projecte de convivència hu-
mana dens i creatiu. Els poders de l’estat, deia, obstaculitzen aquesta di-
nàmica basada en la potencialitat de la persona i de la societat.

Pere Duran era un català que entenia que la defensa del país s’havia
de fer entrant responsablement en la xarxa dels poders fàctics i
influint-hi en funció de la societat. I així actuà.

Els resultats d’aquesta catalanitat foren els seus èxits empresarials.
Gràcies a aquesta actitud de Pere Duran, Catalunya fou primera en
la gasificació i pionera en la introducció del gas natural, mitjançant
una empresa catalana d’abast estatal i internacional. La seva capacitat
de maniobra i de pacte, fruit de la seva credibilitat personal, va per-
metre, fins on va poder, apuntalar aquesta catalanitat, que era fruit
de les conviccions més íntimes: la fidelitat al seu país.

Subratllem que el món de Pere Duran era tot el món. La seva catala-
nitat no era una limitació de la seva visió universal. Al contrari: el seu
punt de mira era sempre la persona com a fonament d’un humanis-
me universal. I ho practicava constantment. Només encreuant-hi les
mirades era capaç d’entendre’s amb un tuareg o amb un japonès.
Tenia el do natural de la comunicació personal i l’exercia tan fàcil-
ment amb la gent senzilla del poble com amb les persones d’altes
responsabilitats. La seva innata capacitat de seducció es reforçava
amb el saber captar els ressorts de la psicologia profunda del seu
interlocutor i connectar-hi. Sabia que, més enllà de les diferències
culturals, religioses o de raça, hi ha un comú denominador: la perso-
na que tots som.
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El sentit de transcendència que tenia Pere no era gens abstracte, sinó,
sobretot, també vivencial. Tenia el do de parlar de les qüestions teò-
riques com qui parla d’una experiència meditada, viscuda i experi-
mentada. Per això resultava tan convincent quan s’expressava:
perquè el que deia era fruit d’una convicció reflexionada i molt inte-
rioritzada.

Pere Duran era un home convençut que el món no l’havien de poder
governar mai els prepotents, els poderosos, els especuladors, sinó
només els qui són capaços de convocar i d’integrar la força moral de
tota la gent, de la bona gent. Només l’ètica té capacitat de mobilitzar
constructivament el poble, i només l’ètica sense la mediació dels po-
ders convencionals. Es confessava un anarquista que desconfia del
poder establert i que creu en una dinàmica quasi assembleària. En al-
gun sentit aquesta era la seva utopia de societat. La seva convicció que
tota la força creativa i responsable rau en els valors de la persona el
feia recelar del que ell anomenava les estructures o les organitzacions.

Tenia vocació de «pacificador», de «portador de pau». Hi ha dues
maneres de ser bona persona, diu Laín Entralgo en el pròleg a les
obres completes escrites en castellà de Joan Maragall: una és la de
l’ermità que s’aparta del món i manté la puresa d’esperit humà grà-
cies a aquest allunyament; una altra és la d’intentar ésser bona per-
sona enmig del foc creuat de l’enfrontament dels interessos i de les
idees de la societat. Pere procurava ser un home bo enmig d’aques-
ta conflictivitat. Sabia fer-se seu qualsevol problema de la societat i
des d’aquesta vivència convocava persones, proposava solucions,
organitzava mediacions. Per això, era un home cridat a donar el seu
parer davant els responsables polítics i institucionals del país. Sabia
proposar sortides als conflictes perquè creia en la conjunció d’inte-
ressos fent-ho amb el diàleg i amb l’actitud constructiva. Així va ac-
tuar durant la transició política espanyola; així va procurar establir
el diàleg entre Catalunya i Espanya; així va donar virtualitat a les
institucions que presidia, com, per exemple, la Fundació Ortega y
Gasset, i així va aconsellar les més altes instàncies de l’Estat i del
Govern. I ho feia no pas per la força econòmica o mediàtica que po-
gués tenir, sinó per la capacitat d’arrossegar que sorgia de la seva
personalitat.
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Pere Duran era un home d’empresa. Sovint s’ha adjectivat el seu nom
amb el de «l’empresari català». Tenia intuïcions genials, com la de la
gasificació del país en uns moments en què ningú no hi pensava. Per
això, assolí un acord històric de subministrament de gas amb el go-
vern algerià. Com a executiu d’una gran empresa, era sensible a la
defensa del seu poder de decisió, però l’aplicava a la seva manera.
Volia que els seus col·laboradors, els seus treballadors, no quedessin
enclaustrats en la freda definició d’uns llocs de treball, ordenats se-
gons un organigrama. Per ell l’empresa no era una institucionalitza-
ció de l’organització. Procurava que les persones «transgredissin»
aquests esquemes, tot aportant-t’hi la pròpia capacitat d’iniciativa i
de creativitat. Volia, deia, una empresa com una integral d’homes
lliures. Sovint la realitat del dia a dia faria diluir aquestes aspiracions.
Però ell mai no va renunciar a aquests plantejaments.

Vivia la història de Catalana de Gas com una aventura humana en-
mig de la història humana més àmplia de la societat catalana. Se sen-
tia part d’aquest personatge històric que era la seva empresa. I per
això, també el fet de ser empresari era per ell no tan sols una profes-
sió, sinó una experiència vital on podia projectar els seus coneixe-
ments, els seus sentiments i el seu sentit cívic.

La vida de Pere Duran va abraçar a un llarg període d’evolució de la
tècnica. Sempre sentia curiositat pels seus avenços. Sovint deia que
amb la tècnica es podia assolir quasi tot. Però el sentit de les coses no
s’obté per la tècnica sinó per la moral de les persones. La fam al món,
l’extensió de l’educació a totes les poblacions o l’atenció a la salut po-
den tenir una solució tècnica si l’home s’ho proposa des de l’exigèn-
cia ètica. Considerava com un fet que la tècnica tenia un desenvolu-
pament imparable, però també creia que només l’home era capaç de
donar-hi l’orientació que correspon.

Normalment era un gran optimista. Però a l’última etapa de la seva
vida se’l veia molt preocupat per una societat buida de valors i d’ac-
tituds profundes. Menyspreava l’absolut economicisme que adorm
i redueix la vida de les persones. Era un contestatari d’aquesta bana-
lització de la societat. I, tot i que no deixà mai d’ésser un optimista,
jo l’havia vist últimament entristit i preocupat per aquesta evolució
de la societat actual.
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Creia que hi ha una revolució pendent, concebuda com l’esclat de la
bona gent a viure amb la dignitat dels valors de la persona. Creia que
això s’esdevindria. Que era una revolució en marxa, ja que la socie-
tat anava inexorablement cap a aquest esclat de llibertat, d’allibera-
ció humana.

Pere Duran defensava una utopia, però no era un utòpic sinó un gran
realista. Tocava com ningú de peus a terra. Coneixia perfectament el
«poder del poder»; sabia on radicava i sabia com l’havia de tractar.
Per ell, la utopia era el motor del realisme; les coses són com són,
però cal llegir-les en funció de la seva transcendència perquè evolu-
cionin progressivament.

La capacitat de projecció pública de Pere Duran desbordava de vi-
talitat. Cada compromís assumit, com el de presidir el Museu Na-
cional d’Art de Catalunya, el Consell Social de la Universitat Poli-
tècnica o el Consell Mediambiental de Catalunya i tants i tants
altres, significava donar nova saba a la vida d’aquestes institucions.
Cada compromís institucional era el repte de repensar la institució
que se li havia encomanat com un personatge viu, renovat davant
la pròpia societat. S’hi dedicava tant, l’absorbia tant, que es conver-
tia en un apòstol apassionat d’aquella institució. S’hi integrava tant
que, de cada una de les seves vivències, en sorgien expectatives
renovades.

Tot i que Pere Duran sempre va estar interessat i implicat en la po-
lítica catalana i espanyola, mai no es va enquadrar en un partit polí-
tic, perquè creia que la política necessària havia de desbordar els
mateixos partits. Tenia molts amics en tots els partits polítics. I li cos-
tava negar-se a un compromís de partit quan se li demanava. Feia au-
tèntics equilibris per ser present on creia que era necessari ser-hi. Hi
patia. La seva visió de la política no era el sincretisme entre diverses
opcions partidàries, sinó l’intent de transcendir-les, procurant con-
nectar amb les aspiracions sinceres del poble. No era un home de
partit, però va posar tot l’esforç per servir i ajudar els polítics dels
diversos partits. La seva casa era un lloc de trobada de tots. Les se-
ves opcions íntimes estaven determinades per la seva fidelitat a Ca-
talunya i pel progressisme en la consciència social. Però sempre va
estar al servei dels qui tenen la representació democràtica en les di-
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verses institucions del país. Van poder comptar amb ell amb total de-
dicació i esperit de servei.

Però deixaríem absolutament incomplet aquest breu esbós de la per-
sonalitat de Pere Duran si no ens referíssim al seu tarannà íntim. Fou
un gran amic dels amics. Els necessitava a prop seu. Se’ls estimava
amb actitud incondicional. Cercava la complicitat en les idees per
arribar a compartir l’afecte i l’amistat. Detestava l’arrogància i la
prepotència. Però el fonament de la seva projecció cívica radicava en
la seva esposa, en els seus fills i en tota la seva família. Crec que és
necessari preservar la memòria de la seva intimitat. Però sí que cal
dir que la seva humanitat, el seu humanisme experiencial, es fona-
mentava en la calidesa de l’estimació a la seva família. Això ho sabem
els qui vam poder entrar en la seva intimitat i compartir l’estimació
a la seva esposa. Tota la riquesa de la seva personalitat té aquest fo-
nament: la seva esposa, la seva família, ja que era on ell pouava tots
els seus sentiments.

A mesura que transcorre el temps des del dia que ens va deixar, a tots
els qui l’hem estimat ens queda el record dels trets més pregons de
la seva personalitat. Aquests pensaments i reflexions que segueixen
volen ser només una de les moltes empremtes que ens va llegar.

Pròleg al llibre Què pensa Pere Duran Farell?, a cura de Joaquim Maluquer
(Dèria Editors, Barcelona, 2003)
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Medalla d’honor del Parlament,
en la categoria d’or,
al senyor Ernest Lluch i Martín,
in memoriam

Homenatgem la memòria de l’Ernest Lluch. El text diu el següent:
«Per la seva trajectòria cívica i política, pel seu compromís en la re-
cerca de camins de reconciliació, per fer front a la violència i per la
seva trajectòria humana com a economista, historiador, pedagog i
divulgador.» Els que hem conegut l’Ernest sabem que ell vivia la
societat catalana en totes les seves formes possibles. Ell vivia la so-
cietat catalana des del vessant d’economista, d’historiador, de peda-
gog, de persona que estimava la música, de persona que es va vin-
cular, fins i tot, als afers esportius i lúdics del país; era un home que
vivia la societat catalana amb tota la seva intensitat humana. I això
que ha significat la vida de l’Ernest Lluch, al meu entendre, connec-
ta amb la millor tradició del catalanisme polític; un catalanisme po-
lític que sorgeix no de l’exercici del poder, d’aquell exercici que va de
dalt a baix, sinó d’aquell exercici que és encapçalat pel seu compro-
mís amb la mateixa societat, d’aquell poder polític que es vertebra de
baix a dalt. La millor tradició del catalanisme polític segueix aquest
camí, i crec que la seva atenció i la seva dedicació a la societat cata-
lana ens recorda el mestratge de tants i tants polítics que hem tingut
a la Catalunya contemporània.

Perquè, vista així, la política, com la dignitat d’encapçalar tot el mo-
viment cívic i social, admet i té tota la seva gran condició, en la qual
tots plegats som capaços d’entendre que el debat públic que es gene-
ra aquí, en aquesta casa, en aquest Parlament, és un debat que ha
d’estar en perfecta sintonia amb el que és el moviment social i cívic
de la nostra societat. I ell es dedicà a la política des d’aquesta pers-
pectiva. No és gens estrany que anés a la política cercant camins de
reconciliació, com diu el nostre text.
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L’Ernest sabia que la vida és una fractura permanent, però que els
polítics estan per intentar aprofundir en allò que és fractura i conver-
tir-ho, precisament, en plataforma de diàleg, entenent el diàleg no
com una negociació d’interessos, sinó entenent el diàleg en la seva
profunditat, que vol dir aquella actitud humana per la qual les per-
sones sortim de nosaltres mateixos per conèixer l’altre, per intentar
comprendre l’altre, és a dir, per intentar enriquir-nos amb la mirada
de l’altre amb els nostres ulls i per intentar compartir.

Quan diem diàleg, estem dient una gran aventura humana que por-
tem tots a dintre nostre amb tota la potencialitat per a fer reviure allò
que és el que més ens dignifica com a persones: la nostra llibertat per
a accedir a la llibertat de l’altre. I que això només es pot fer quan l’al-
tre també ens tracta com a persones, ja que dialogar comporta assu-
mir que cadascú és una persona.

Per això, avui nosaltres homenatgem l’Ernest. L’homenatgem per-
què, si la política és l’intent de voler compartir amb profunditat els
avatars del teu poble, l’Ernest va assumir com a poble seu un poble
que viu en aquests moments un drama i que el va assumir com a per-
sona, i el va portar fins a l’extrem, fins a la seva pròpia mort.

El record de l’Ernest Lluch és també el record de totes aquelles per-
sones que han estat víctimes del terrorisme, la vida de les quals ha
estat segada perquè feien nosa a unes altres persones, sovint per ra-
ons polítiques, per raons institucionals o, de vegades, per elements
purament circumstancials. Totes les vides que han donat aquestes
persones mereixen avui el nostre record en aquest acte institucional.
Per això també, al llarg d’aquest acte, farem un reconeixement, a tra-
vés del delegat a Catalunya de l’Associació de les Víctimes del Ter-
rorisme, perquè aquest exemple que ens ha significat en Lluch tam-
bé pugui ser recordat per tots nosaltres en la gent que ha hagut de
seguir el mateix sacrifici suprem que ell va sofrir.

Medalla d’honor del Parlament a Ernest Lluch
(Palau del Parlament, 24 d’abril de 2001)
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Medalla d’honor del Parlament,
en la categoria d’or, al senyor
Francesc Vendrell i Vendrell

Avui el nostre Parlament vol homenatjar un català, el senyor Fran-
cesc Vendrell, que, en el marc de les Nacions Unides, ha dedicat els
seus esforços a la pau i a la democràcia. Homenatjar-lo, tot concedint-
li la medalla d’or del Parlament, és homenatjar també els valors de
pau i democràcia del nostre poble.

Sovint només tenim en compte alguns valors quan els trobem a fal-
tar. Això pot passar també, a casa nostra, amb la democràcia i la pau.
Gaudir-ne sembla que és la situació més normal. I no és pas així.
Només ens cal mirar trenta anys enrere, quan el nostre país era sota
el pes de la dictadura, i només cal tenir presents tants indrets on el
pes de les armes té més força que la consideració envers els ciuta-
dans.

Aquest Parlament és l’expressió institucional de la democràcia i la
pau del poble català. És l’indret de debat, de dissensió i d’acord; és
la seu de la paraula pública de la qual tots els diputats som diposi-
taris, legitimats per la democràcia. Som això i ens esforcem també per
ser-ho en el plebiscit de cada dia. És per aquest motiu que, avui, vo-
lem retre un homenatge institucional a un català compromès amb la
pau i la democràcia.

El senyor Francesc Vendrell, de la lluita clandestina en la defensa de
Catalunya davant la dictadura, n’obté la lliçó viva que els conflictes
interns dels pobles a causa de la manca de llibertat es basen en la
negació dels drets fonamentals de la persona i del dret dels pobles a
governar-se ells mateixos.

La seva tasca a Centreamèrica (Nicaragua, Guatemala, el Salvador,
Haití) i a Timor s’ha basat en la defensa d’aquests drets de les perso-
nes i dels pobles. No es tracta d’assistir a un simple repartiment de
poder entre les parts en litigi, sinó d’unir voluntats contraposades en
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la recerca d’un camí conjunt cap a l’afirmació dels drets fonamentals.
I, en la perllongada i dificultosa tasca negociadora a l’Afganistan,
Francesc Vendrell ha buscat de guanyar-se la credibilitat moral, d’in-
tegrar en una evolució positiva tot allò que alguns podrien reduir a
anar a cercar el seu estricte interès partidista. La constància en la re-
cerca d’una sortida digna —que només es pot fonamentar en l’esti-
mació pel país per al qual es treballa, amb vocació de pacificador—
és el signe d’una fidelitat a entendre la pau com un procés de recon-
ciliació dels esperits. I aquí cal la força material per a dur endavant
les decisions, però fent-ho sempre amb credibilitat ètica i moral. «So-
lament les solucions justes als conflictes resulten duradores. Si són
injustes, no resisteixen el pas dels temps», són paraules amb què
s’expressava recentment el senyor Vendrell.

El seu punt de mira ha estat sempre el poble, amb els seus drets per-
sonals i col·lectius. Jo hi veig, en aquesta presa de posició seva, de
gran altura política, el rastre de la lluita per les llibertats de Catalu-
nya que marca la trajectòria de Francesc Vendrell, en un procés cons-
tant de defensa de la democràcia i la pau en l’època de la resistència
nacional a la dictadura.

És un rastre de catalanitat que ell ha escampat arreu del món. La seva
tasca en diversos indrets del planeta és per nosaltres la voluntat de
Catalunya d’ésser present al món. Som un país amb una personali-
tat cultural i política que, amb la modèstia que calgui, pot sentir-se
partícip d’aquest món «mundialitzat». Ens plau, doncs, veure perso-
nalitats catalanes amb dimensió universal, que aporten valors que
nosaltres sentim com a nostres.

Tenim, com a poble, una història col·lectiva i una cultura prou potent
i rica, que ens permeten viure, d’una manera específica, l’esclat de la
mundialització dels problemes i de les esperances de l’avui. Hem
rebut una digna tradició política d’assimilar la «catalanitat» a cultura
i civisme, de saber unir l’afirmació de la nostra identitat a la neces-
sitat de projectar-nos enfora i de saber rebre i integrar tot allò de
positiu que ens ve de l’exterior.

Sabem que allò que ens ha cohesionat com a poble, al llarg de segles,
no ha estat la força de les armes o la prepotència política o la capa-
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citat d’imposició del poder econòmic. Des de fa molt temps, les nos-
tres fronteres no han estat defensades per les armes o per les duanes.
La nostra cohesió cívica està fonamentada en la fidelitat a la nostra
llengua i la nostra cultura, en la nostra capacitat creativa en el camp
socioeconòmic i en la nostra obertura cap als altres. Aquesta lliçó de
pau, l’hem apresa, els catalans, de la millor tradició del nostre poble.

I, sobretot, som molt conscients que l’humanisme o és universal o no
és humanisme. Tenim molt clar que la llengua, la cultura i la religió
no són, no han de ser, una barrera, sinó una oportunitat per al dià-
leg universal. Per això, Catalunya se sent solidària i partícip de les
gestions de pau dutes a terme per Francesc Vendrell, a Centreamè-
rica, a Timor Oriental i a l’Afganistan.

Gràcies, senyor Vendrell, per la tasca que ha fet i fa, i gràcies també
perquè, identificant-nos amb el seu treball, ens permet, a tots els seus
compatriotes catalans, sentir-nos-en partícips.

Medalla d’honor del Parlament a Francesc Vendrell
(Palau del Parlament, 22 d’abril de 2002)
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Medalla d’honor del Parlament,
en la categoria d’or, al senyor
Jordi Savall i Bernadet

Senyor i estimat Jordi Savall, senyor secretari general de la Presidèn-
cia, il·lustres membres de la Mesa, il·lustres senyors portaveus, il·lus-
tres senyores i senyors diputats, senyor capità general, senyor con-
seller, senyor síndic de greuges, senyor president del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, estimada família Savall Figueras, el
Parlament de Catalunya va creure que era oportú establir la meda-
lla d’or del Parlament per a homenatjar els creditors d’un reconeixe-
ment excepcional; aquest és el text de la Resolució sobre la creació
d’aquesta medalla.

I el valor és retre un homenatge, per la unanimitat de tots els grups
d’aquesta cambra, a persones que, per la seva trajectòria, s’ho merei-
xin. Per això avui homenatgem el senyor Jordi Savall. Per dues raons:
per la seva tasca cultural i pel seu esforç en el reconeixement de Ca-
talunya i de la cultura catalana.

La seva projecció internacional ho és en el camp de la recuperació del
nostre patrimoni musical, de la interpretació i de la seva creació per-
sonal.

Pels catalans la cultura és un fet bàsic i fonamental. La cultura vol
dir, sobretot, l’espai col·lectiu que creem entre les persones que som
capaces de trencar el llenguatge convencional, que són capaces de
fer-nos una proposta creativa als ciutadans perquè sapiguem captar-
la amb el nostre esperit i que ens permeti tenir una capacitat crítica
del nostre entorn. La cultura és precisament l’espai que ens obliga,
a tots nosaltres, a desplegar aquelles virtuts de l’esperit humà, de les
més profundes, de l’esperit més fonamental de les persones.

I el senyor Savall ho fa a través de la música, que és el llenguatge que
no necessita descodificar-se per a arribar al cor de la gent; és el llen-
guatge que el creador i l’intèrpret són capaços de donar-nos directa-
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ment, a nosaltres, i amb el qual estableixen aquesta comunicació
d’emocions i d’emocions estètiques. És un llenguatge universal. Però
és sempre un llenguatge fet des del concret, des d’un espai determi-
nat, des d’un àmbit cultural determinat.

És per això, perquè lliguem l’afirmació del concret i li donem aquesta
projecció universal, que aquest Parlament honora avui i reconeix la
tasca del senyor Jordi Savall. És a través d’ell que, d’una manera o al-
tra, en Monteverdi, en Bach, en Mozart, han estat també assumits des
de la catalanitat. I és també a través d’ell que personatges com en
Cererols tenen una projecció que va molt més enllà de les nostres
fronteres.

Per tota la seva immensa tasca cultural en el camp de la música,
aquest Parlament, avui, el vol honorar. Però ho fem també per una
segona raó: perquè Catalunya fonamentalment és una cultura. I el
reconeixement exterior de Catalunya és determinat per a la fortale-
sa de la seva cultura. I Catalunya necessita més que ningú un alt ni-
vell de qualitat cultural. Necessita que aquests valors creadors i
aquesta capacitat que tenim la gent d’assumir aquests valors siguin
d’un altíssim nivell.

I tenim la sort que Catalunya se’ns coneix, sobretot, a tot el món, per
la gent que de la cultura n’han fet professió i li han donat un alt nivell.

Per nosaltres, la figura d’en Jordi Savall és avui la figura d’una per-
sonalitat que porta Catalunya arreu del món a través d’aquesta alta
qualitat de la seva aportació musical i, a la vegada, per la seva iden-
tificació amb Catalunya d’una manera permanent.

Penso que aquests són els dos valors que donen sentit avui a la con-
cessió d’aquesta medalla, que no és altra cosa que tots els 135 dipu-
tats d’aquest Parlament i el que ells representen en el conjunt de
Catalunya. Volem oferir-la-hi com a reconeixement i el volem, tam-
bé, esperonar perquè aquesta activitat i aquestes actituds les continuï
mantenint. Aquest és el sentit d’aquest acte, al qual els invito, a tots
vostès, a participar-hi.

Medalla d’honor del Parlament a Jordi Savall
(Palau del Parlament, 12 de juny de 2003)
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Jordi Pujol i Soley

Per què el president Pujol és la personalitat pública més determinant
de la societat i de la política catalana de la segona meitat del segle XX

i de començament del XXI?

El llibre d’Antoni Plaja i Mateu dóna els elements per a una respos-
ta ben fonamentada a aquesta pregunta. No esteu davant una bio-
grafia del president Pujol en el sentit de fer una narració de la seva
trajectòria, ja que la vida del president no és només una successió
d’esdeveniments. Es tracta d’un text que ens mostra el sentit que el
president ha donat i dóna a la seva existència en l’àmbit polític, so-
cial, intel·lectual i cívic.

La força de la seva personalitat es fonamenta en el fet d’entrellaçar
el que és actitud, pensament i acció. La seva força rau en la coherèn-
cia d’aquests tres aspectes, i és això el que ha fet possible deixar un
rastre profund en el nostre país.

Hi ha polítics l’actitud dels quals es modela estrictament en el camp
de la seva política. La vigència del seu missatge comença i acaba en
el món de la política. Són els polítics d’ofici. És ben cert que el pre-
sident Pujol és un polític de raça, d’aquells que saben accionar els
ressorts del poder, però la seva actitud vital transcendeix el camp
estrictament polític; abasta a tot l’àmbit de la vida d’un poble, del seu
poble: Catalunya.

Però l’actitud personal no pot ser només una qüestió de temperament
o de caràcter. Cal tenir ben assumit i modelat el propi caràcter. La
personalitat del president Pujol, pels qui han tingut ocasió de tractar-
lo, és forta i definida. El seu fonament està fet de conviccions, elabo-
rades i contrastades intel·lectualment. No és només una qüestió de
temperament. La seva trajectòria no té com a única i última referèn-
cia el poder polític, sinó que és també un estímul a la reflexió, a cer-
car les arrels de l’humanisme que hi ha en el subsòl de tota acció
humana. El seu pensament ha estat modulat al llarg del seu avenir.
No és un pensament abstracte, sinó induït de la pròpia vida, de la
seva experiència personal, la de vincular-se al seu propi país.
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Però la política és acció. No pas una acció que comença i acaba en la
visió estratègica o tàctica del moment. És una acció que arrenca d’un
pensament i d’una actitud personal perfectament definida. L’acció no
es justifica només per raó d’oportunitat o d’oportunisme, sinó per
una visió a llarg termini, per uns objectius que van més enllà de les
circumstàncies, per la visió d’un llarg camí cap a on dirigir els pas-
sos col·lectivament. És una acció feta de compromís i de testimoni
personal.

Recordo unes paraules del primer Cambó, de l’any 1911: «Política és
intervenció, i la intervenció és fe. Sols l’home que té fe pot ser polí-
tic. I no n’hi ha prou que tingui fe en si mateix; ha de tenir plena fe
en el poble sobre el qual actua. Un polític que perdi la fe en el seu
poble té el deure de retirar-se de tota acció política...» (Francesc
Cambó, El catalanisme regeneracionista, La Magrana, Barcelona, 1990).
Aquestes paraules de Cambó reflecteixen l’activitat política del pre-
sident Pujol.

Tenir fe en el poble català, en Catalunya, és el que dóna força i potèn-
cia més enllà de la pura convencionalitat política. Aquesta fe duu
implícit un compromís íntim, total, envers el propi país. És la dimen-
sió màxima de l’actitud política personal: unir la teva sort a la del teu
propi país, com a sentiment arrelat en un mateix d’una manera per-
manent. Allò de bo que s’esdevé en el teu poble ho sents com a bo per
a tu mateix, i allò de negatiu per al teu país és com un fracàs perso-
nal. Aquesta identificació entre el polític i el país forma part de la
pròpia intimitat i no es pot traslladar mimèticament a la vida públi-
ca. No es tracta d’un «messianisme» subreptici, sinó d’un diàleg in-
terior que fonamenta i vivifica el compromís envers el teu propi país.
Màrius Torres —citat sovint pel president Pujol— ho explica poèti-
cament en La ciutat d’ideals que volíem bastir. Parlar de la ciutat ideal
—diu Plaja i Mateu— no és parlar ben bé de política, sinó de quines
són les forces internes, les forces de l’ànima, que poden fer que la
gent es dediqui coherentment i constantment al servei d’aquesta cau-
sa: la construcció de la ciutat ideal.

Hi ha polítics que viuen la política posant els dos ulls en la circums-
tància, en el curt termini. La seva vida política és només una seqüèn-
cia d’avatars d’on cal sortir airosos. Necessiten la consigna política:
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uns, per a donar-la i imposar-la; altres, per a saber a què s’han d’ate-
nir. Però hi ha els que viuen la política «de primera mà», fruit de la
seva identificació amb la societat; saben apel·lar als millors senti-
ments de la gent per a la seva credibilitat moral, guanyada pam a pam
pel seu testimoni personal. Aquest és el cas del president Pujol. Cal,
en política, saber seguir i interpretar les enquestes d’opinió, però les
enquestes no són l’última paraula per configurar un disseny polític.
L’última paraula ha de ser aquesta actitud personal amb la gent, la
teva gent. L’autèntic líder arriba al cor de la gent, perquè el seu llen-
guatge apel·la a factors que van més enllà de la política convencional.

Aquesta actitud política d’identificació és tan profunda que fa que la
pròpia llibertat personal es vinculi amb la del teu propi poble. Allò
que de creativitat hi ha en nosaltres mateixos, allò que fa que no es-
devinguem pur determinisme biològic, químic, sociològic, històric,
ho projectem creativament a la nostra societat, a la nostra comunitat.
Pel president Pujol, el patriotisme és aquesta socialització, comuni-
tarització, de la nostra llibertat individual. Per això, el patriotisme no
és segregador, separador, sinó que és una actitud permanent d’ober-
tura a tothom, d’abraçar cadascun dels membres de la comunitat
humana. El patriotisme no és un sentiment que ens tanca en el clos
del propi país. És una actitud que ens arrela al nostre proïsme, però
que traspassa cap a un humanisme d’abast universal. Així és com cal
entendre aquesta síntesi que el president Pujol ha sabut fer de cata-
lanitat radical i de projecció universal.

Aquesta llibertat, que tota persona porta com a valor fonamental
indivisible, és també la recerca de la llibertat en el projecte de convi-
vència col·lectiva que pretenem per al nostre poble. És la recerca de
llibertat que volem per a tota persona i per a tots els pobles del món.
La nostra llibertat es correlaciona amb la llibertat dels altres. Per això,
el nostre compromís amb la democràcia és un fet determinant en la
nostra activitat política. La generació del president Pujol ha viscut
com pocs l’anorreament de Catalunya enfront de la dictadura. I van
ser ells els qui no varen dubtar mai d’unir la causa de Catalunya amb
la de la democràcia.

Però no arribaríem al fons de les motivacions del president Pujol si
no esmentéssim les seves conviccions en el sentit transcendent de la
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vida humana. La llibertat que tenim —tan condicionada com vul-
guem— té un sentit, una orientació final. El centre de les persones no
som nosaltres mateixos, sinó que ens desenvolupem quan ens obrim
als altres, en la mesura que som capaços de transcendir el nostre pro-
pi jo. En les conviccions del president Pujol, aquesta necessitat
d’obrir-nos comporta l’exigència d’uns valors transcendents. Aques-
ta obertura cap als valors transcendents és la que dóna el sentit últim
al nostre compromís amb la societat. Aquesta convicció és la raó de
la gran esperança en els valors de la persona. Aquest és el sentit úl-
tim de les conviccions cristianes del president Pujol, i és aquesta es-
perança la que reforça l’actitud profunda del president, la que fa que
la seva projecció política no sigui només una seqüència d’esdeveni-
ments viscuts a curt termini, sinó la narració de la missió que tots te-
nim de donar sentit a les nostres vides. Aquesta és, al meu entendre,
la solidesa de la seva actitud.

El pensament que el president Pujol ha desenvolupat al llarg de la
seva trajectòria s’ha arborat en un cos doctrinal, intel·lectualment ben
formulat. Però és sobretot experiencial, és fruit del seu compromís
personal amb Catalunya. Alguns polítics, al llarg de la seva vida, van
saltant de manual en manual, segons la moda. Les seves citacions de
gent de pensament són les d’un erudit que està al dia.

El president Pujol recorda sovint els seus autors, als quals deu part
del seu pensament: Bergson, Péguy, Mounier, etc., que contrasta per-
manentment amb la lectura d’autors més actuals.

La coherència del seu pensament, cal cercar-la en el lligam entre la
seva actitud vital i la seva dimensió intel·lectual. De l’experiència
personal davant les ruïnes del Tagamanent, d’una Catalunya vençu-
da i abatuda, en construeix la formulació d’un nacionalisme integral;
és a dir, personal i col·lectiu, societari i institucional, cultural, econò-
mic i social, identitari i projectiu, vertebrador de la Catalunya endins
i reivindicador de la seva peculiaritat cara enfora.

La seva aportació a aquest nacionalisme integral actualitza la llarga
llista dels pensadors del catalanisme polític i hi dóna futur: des de
l’Almirall fins a Torras i Bages, Cambó, Campalans, Serra i Mo-
ret, Cardó, Ferreter i Móra, Vicens Vives, etc. El llibre d’Antoni Plaja
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que prologo té com un dels valors més significatius unificar en una
obra el que és un missatge intel·lectual excessivament dispers, per
tal de veure’n la seva real importància, la seva coherència, la seva so-
lidesa.

L’eix fonamental de la seva aportació intel·lectual al catalanisme po-
lític és el «dret a ser» que té tota nació. El dret a consolidar la nostra
condició col·lectiva de subjectes del nostre propi destí. El dret a te-
nir els mitjans institucionals i polítics que no quedin dissolts en àm-
bits polítics de rang superior, sinó que tinguin la fortalesa suficient
per a ser capaços d’interioritzar les pròpies dependències, de saber-
les condicionar, assumir i projectar-nos-hi, mantenint sempre la nos-
tra condició de «subjectes col·lectius». L’objectiu d’aquest projecte
nacional és mantenir vigorosa la nostra consciència col·lectiva. I això
no només per a quedar closos en un comú sentimentalisme, sinó
també per a fer operatiu aquest esperit col·lectiu, construint una con-
vivència modèlica en justícia social, en dinamisme d’iniciatives de
tot ordre: social, econòmic, cultural i cívic.

Per això, el nacionalisme integral del president Pujol és una crida a
tots els ciutadans a desenvolupar les seves potencialitats en el civis-
me actiu, a participar tots en la construcció del propi país. No és no-
més la formació d’un programa estratègic en funció de la conjuntura
política, sinó un projecte integral de país, fonamentat, intel·lectual-
ment, en el personalisme comunitari generat a l’Europa d’abans i
després de la Segona Guerra Mundial.

Però no es tracta d’un comunitarisme de dretes, conservador, sinó
motivador de la responsabilitat de cada ciutadà, no des d’una visió
dual de la societat, sinó reforçant el sentit de coresponsabilitat de
cada català envers els seus conciutadans.

En aquest projecte societari, la política és la que ha de ser capaç
d’induir aquestes actituds: la política esdevé pedagogia si el polí-
tic predica amb l’exemple, si és capaç de generar aquesta il·lusió
col·lectiva i si arriba a mobilitzar l’interès general de la població.

Aquest nacionalisme integral del president Pujol no és una catego-
ria política abstracta. És la necessitat de saber integrar en aquest ob-
jectiu tots els sectors de la societat. No es tracta de negar la dialècti-
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ca, la contradicció d’interessos que es donen al si de la mateixa socie-
tat, sinó de saber orientar-los cap a l’objectiu d’una societat en comú.

Hi ha polítics que entenen la política només com la manera de trobar
el millor equilibri entre interessos divergents, com la recerca d’un
punt mitjà entre els contradictoris. Però hi ha polítics que fan una
proposta de convivència més sòlida, de més perspectiva: la d’integrar
en un projecte convivencial les pròpies contradiccions d’interessos,
sense anul·lar-los, però donant-los un sentit més transcendent. El
pensament del president Pujol no és el de «compondre» un equilibri
circumstancial, sinó el d’anar a la profunditat del sentit personal i co-
munitari.

Però la política és acció, és intervenció. I, per això, cal construir-ne les
eines. Convergència, primer, i la Federació de Convergència i Unió,
després, és la força que s’aglutina al voltant d’aquesta actitud perso-
nal i del pensament del president Pujol. És, alhora, un «moviment»
per a recatalanitzar la societat catalana i també l’organització que
assumeix les responsabilitats polítiques i de govern per fer operatiu
aquest nacionalisme integral.

El punt inicial i central del seu ideari no es reflecteix en el pluralis-
me ideològic del ventall europeu. En aquest sentit, la idea de Conver-
gència que té el president Pujol no es defineix, inicialment, en funció
d’ideologies. El punt central, la seva convocatòria a militar a CDC, es
fonamenta en els qui creuen en les potencialitats de Catalunya, de la
seva millor tradició i de les seves possibilitats de futur.

No era en els anys setanta un posicionament de fàcil arrencada. Ca-
talunya es debatia entre una visió tercermundista, on la lluita de clas-
ses era per a molta gent la clau interpretativa del passat i del futur,
i una visió més europea i europeista, sota la imatge de la socialdemo-
cràcia o de l’estat del benestar. Convergència i Unió esdevingueren
determinants per a dirigir el país cap a la modernitat i el progrés de
clau europea.

Catalunya sortia del franquisme amb el risc d’una societat dual, frac-
turada per raó de procedència, de llengua, de classe social, d’urba-
nisme de guetos. Fou necessari un plantejament integrador de la
societat catalana. Tots els polítics i totes les institucions de final dels
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anys setanta i de començament dels vuitanta col·laboraren en aques-
ta tasca de cohesió de Catalunya. Però cal recordar que el president
Pujol, tant en la seva tasca institucional com de govern, hi ha contri-
buït d’una manera decisiva. El valor de la convivència, de la cohe-
sió cívica, ha estat sempre el seu nord en la seva acció política. Per
això, la catalanitat no ha estat mai un factor que calia diluir en funció
de la cohesió social de Catalunya, sinó que ha estat un element cen-
tral d’aquesta cohesió i integració en un sol poble. En aproximar-se
a les diverses realitats de la nostra societat, el president Pujol mai no
ha dissimulat el seu nacionalisme català. Al contrari, és des d’aques-
ta visió del nacionalisme que ha aglutinat els diversos sectors.

No ha deixat aspecte de la vida social al qual no hi hagi donat un
missatge clar des de la seva catalanitat. Per ell, com a president del
Govern, cada conselleria no és només una màquina administrativa
que cal que funcioni correctament, sinó que té clar que ha d’atendre
un tros de país que batega i que l’Administració ha de sintonitzar
amb aquest batec. Ell ha creat un estil de govern, que és el de la pro-
ximitat, el de la sintonia, el de la complicitat amb la gent, el de tre-
pitjar el país personalment. Es respon, des de l’Administració, no
només per requeriments teòrics, sinó per conèixer la realitat d’una
manera experiencial. I la realitat més propera és la de les persones.
L’acció és el reflex d’una actitud i d’un pensament.

Però un país és també les seves infraestructures de tot ordre, mate-
rials —com carreteres, autopistes, telecomunicacions— o intangibles
—com l’actitud d’iniciativa de la població, el grau de coneixement
que té la gent.

Sempre ha reivindicat el paper que li correspon, a Catalunya, dins
Espanya. Precisament, perquè el nacionalisme català té ben clara la
diferència entre estat i nació, el president Pujol té, per a Espanya, el
sentit d’estat que tothom li reconeix. Però la nació pròpia és només
Catalunya. Sovint són els partits estatals els qui volen vertebrar Es-
panya; la volen vertebrar unitàriament i ideològicament. El president
Pujol reclama una vertebració feta des de la diferència plurinacional
i pluricultural, l’única que s’ajusta a la realitat de l’Estat. Hem pas-
sat èpoques de receptivitat diversa, però mai no s’ha mogut del seu
nacionalisme català, de la seva responsabilitat envers l’Estat.
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Però la mirada política del president Pujol no s’acaba en l’Estat. Mira
cap a Europa, com un retorn a la pròpia casa, com a indret on el res-
pecte a la diversitat pot fomentar una autèntica unitat, com l’àmbit
de la nostra millor tradició cultural, social, intel·lectual i econòmica.
Ben segur que és el president Pujol qui més decididament i més in-
tensament ha incrustat l’europeisme en la consciència dels catalans.

Des de la catalanitat, ell ha repetit: el nostre món és tot el món. I ho
ha practicat sempre. L’arrelament a la pròpia identitat exigeix aques-
ta projecció mundial. El sentit d’identitat no és un fre, sinó al contra-
ri: l’afirmació de ser «subjecte col·lectiu» davant les altres realitats
col·lectives. En aquesta dialèctica, hi ha fonamentat el que es coneix
com a model català, conegut per la seva tasca de presència internaci-
onal, a tot el món.

Avui, Catalunya té un bon nivell de convivència i de dinamisme eco-
nòmic. Tenim dificultats per a avançar cap a un millor autogovern.
Voldríem que l’arrelament de la nostra llengua en els sectors més
allunyats d’ella fos més fort. Davant la globalització, ens manquen
mitjans per a donar-hi resposta. Malgrat això, estem preparats, com
a país, per a afrontar tots els reptes del món contemporani.

Però, davant d’aquestes dificultats, que tot sovint ens provoquen la
incomprensió que ens ve de fora, hi respon amb fermesa política i
amb la convicció d’un llarg camí que cal recórrer fins a la plenitud de
la Catalunya que volem, la ciutat dels nostres ideals.

A la pregunta formulada al començament —«per què el president
Pujol és la personalitat catalana més determinant d’aquests últims
cinquanta anys?»—, hi podem trobar la resposta en aquest llibre, que
us invito a llegir i a reflexionar després. La tasca feta per Antoni Plaja
i Mateu ens permet tenir la visió integral d’aquesta personalitat tan
decisiva en la Catalunya contemporània.

Pròleg al llibre d’Antoni Plaja i Mateu
Jordi Pujol. Una vida dedicada a construir Catalunya

(Mediterrània, Barcelona, 2003)
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L’Europa de les regions, la seva
política cultural i la seva inserció
dins l’arquitectura europea

1. Introducció

Per tal de plantejar la problemàtica referent a les relacions entre les
regions, els estats i la Unió Europea pel que fa a la política cultural,
permeteu-me fer unes breus referències autobiogràfiques. Jo vaig
fer els estudis de primària i secundària durant l’època de la dura dic-
tadura del general Franco. Aleshores, la meva llengua era absoluta-
ment prohibida tant a l’escola com a qualsevol indret públic. Era
l’intent del dictador de voler reduir la llengua catalana a un ús estric-
tament familiar i íntim, despullant-la de tota potencialitat cultural.
De fet, aquest no era el primer intent que havíem sofert els catalans
al llarg de la història: ja a la primeria del segle XVIII, el rei castellà
Felip V va començar la política de repressió sistemàtica. El general
Franco es va afegir així a la tradició d’un Estat centralista, uniformit-
zador i repressor de tot el que fos diversitat cultural. Fruit d’això, la
gent de la meva generació hem hagut d’ésser autodidactes de la nos-
tra pròpia llengua.

De més gran, quan cursava els estudis superiors, vaig descobrir que
la meva llengua era i havia estat expressió d’una alta qualitat cultu-
ral i de projecció europea de primer nivell, ja des del segle XIII. A
Europa, el primer llibre de filosofia no escrit en llatí ho fou en cata-
là i l’autor en fou Ramon Llull. Els meus companys i jo vàrem des-
cobrir, en ple segle XX, que la cultura catalana, malgrat la clandesti-
nitat, era un univers de creativitat i de difusió que abastava tots els
camps d’una cultura desenvolupada (narrativa, poesia, assaig, mú-
sica, arts plàstiques, historiografia, arquitectura i, a mesura que la
llibertat democràtica s’anava imposant, també mitjans de comunica-
ció). Descobrírem que el nostre sentit de pertinença tenia possibili-
tats d’una alta qualitat cultural.
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I un tercer moment: Europa era per a nosaltres, durant l’època fran-
quista, el món de la llibertat que no teníem. Ens afanyàrem a llegir tot
el que venia de més enllà dels Pirineus. De més gran, fruit del sentit
d’europeisme, he hagut de refer el meu propi espai cultural. En els
meus estudis d’infantesa i d’adolescència vaig estudiar una història
—la d’Espanya— absolutament tendenciosa: visigots, Reis Catòlics,
Felip II; tot era premonició de l’Espanya «una, grande y libre».
Autodidàcticament, vaig acostar-me a la història de Catalunya, ela-
borada amb moltes més garanties de rigor científic. Però, al llarg dels
anys, l’he haguda de complementar amb la història d’Europa, atesa
la meva condició de ciutadà europeu. Jo no em sento només descen-
dent dels pobles preromans que habitaven al nostre territori, els
ibers; les meves arrels van molt més enllà, a la Grècia del segle V aC,
quan els presocràtics es preguntaven ti estí («què és això?»), que
—com diu Heidegger— és la pregunta fonamental de la civilització
occidental: saber abaixar la vista a la realitat i intentar escodrinyar-
la intel·lectualment. Em sento fill de Tucídides, de Sòfocles, de Plató
i d’Aristòtil. I no em sento gens representat per la història o llegen-
da dels herois ibèrics resistents a l’imperi romà, que ens feien estu-
diar i que volien que prefiguressin la pretesa fortalesa del «caràcter
espanyol» avant la lettre. La meva filiació cultural no s’enquadra ex-
clusivament en els límits territorials d’una regió o d’un estat. Em
sento hereu del sentit del dret romà, capaç d’agermanar en la convi-
vència la diversitat de pobles per mitjà del concepte de «ciutadà
romà» i d’una visió del món capaç d’interconnectar les regions més
distants a través de les vies romanes, precursores de les autopistes
actuals. Jo em sento fill no només de la Contrareforma del segle XVI

en què Espanya excel·lí, sinó també de la Reforma que tant ha confi-
gurat el perfil d’Europa. Com a europeu, no em limito a una cultu-
ra unívoca sota el fil conductor d’uns límits territorials, sinó que em
sento pertanyent a una complexa, i sovint contradictòria, cultura
d’una gran aventura humana. Un altre exemple: malgrat que a Espa-
nya i a Catalunya durant el segle XVIII no vam tenir una Il·lustració po-
tent, jo em sento partícip del que van significar la Il·lustració france-
sa, l’anglesa o l’alemanya.

Al llarg de la meva vida, Catalunya, Espanya i Europa s’han presen-
tat sovint com elements contraposats, contradictoris entre si, cultu-
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ralment parlant. El sentit de la meva participació en aquest col·loqui
que organitza la Fundació per a una Història de la Civilització Euro-
pea vol ser una aportació personal, per tal que les regions, els estats
i la Unió Europea no esdevinguin elements oposats ni sotmesos a
una jerarquia en funció de l’amplitud competencial de cadascun. Des
de la meva inequívoca identitat de pertinença a la cultura catalana,
Espanya ha d’ésser l’àmbit de la meva projecció dins i més enllà de
les fronteres fins on arriba, i Europa m’ha de possibilitar la manera
d’esdevenir ciutadà del món.

Això exigeix que la cultura d’identificació no ens enclaustri en ella
mateixa, que l’Estat no caigui en el reduccionisme uniformitzador i
s’accepti a si mateix constitutivament com un Estat pluricultural. I és
necessari també que Europa integri el fet cultural en el seu planteja-
ment constituent i fundacional, i assumeixi alhora les seves respon-
sabilitats en el món d’avui.

Reflexionaré, doncs, aquests tres fets i faré una proposta sobre les
cultures i la cultura dins l’arquitectura europea.

2. Fet regional i cultura

En el si d’Europa hi ha realitats regionals políticament i culturalment
diverses. Unes fonamenten la seva política cultural en la seva capa-
citat administrativa. Altres, com Catalunya, hi hem d’afegir la defen-
sa d’una cultura específica. Per tant, la meva anàlisi no es refereix a
una millor coordinació de polítiques culturals administratives, que
cal fer i que és propi de les primeres. Intentaré fer la meva aportació
des de la segona realitat: la de les regions amb personalitat cultural
pròpia.

L’any 1983, la UNESCO tenia catalogades més de 250 definicions
de cultura que podien considerar-se plausibles. Sota el mateix nom de
cultura, s’hi poden encabir realitats concretes purament antropològi-
ques i folklòriques, pròpies d’una petita vall pirinenca o alpina, i tam-
bé definicions tan clàssiques i genèriques com la que diu que «cultura
és tot allò que no és natura». Cal, per tant, a l’hora de parlar de cultu-
res en la vertebració europea, que precisem a què volem referir-nos.
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Altrament, la confusió de conceptes pot avalar un escepticisme sobre
la diversitat cultural que, en últim terme, reafirmi el reduccionisme
cultural del estats nació.

Per mi, és una cultura significativa en l’àmbit europeu aquella que
«produeix un espai espiritual col·lectiu propi», fora de tot planteja-
ment ètnic, racial o religiós excloent, «a partir del qual els seus mem-
bres poden viure en concret la seva experiència de l’humanisme
d’abast universal, participant des d’aquest espai en una determina-
da civilització». La diversitat d’expressions culturals fa difícil des-
criure les fronteres conceptuals d’aquest espai, però hi ha uns signes
prou clars que permeten identificar-lo. Per exemple: una llengua que
sigui la primera referència de comunicació entre un bon nombre de
ciutadans en la seva capacitat creativa en el camp de la literatura, en
el món educatiu i en el dels mitjans de comunicació. Un altre factor:
que els membres que desenvolupen creativament els diversos sectors
culturals (arts plàstiques, música, arquitectura, audiovisuals, món
acadèmic i científic, etc.) se sentin fills d’aquest «espai espiritual,
col·lectiu, no excloent». I un tercer exemple: la necessitat que té aques-
ta cultura de projectar-se, de contrastar-se més enllà d’ella mateixa
i de no ésser simplement un «reducte endogàmic, resistencial». Des
d’aquesta realitat, el mapa de l’Europa de les cultures no coincideix
amb el mapa dels estats ni amb el de les regions.

Permetin-me que els parli breument de la realitat cultural catalana.
La nostra producció editorial en català (vostès saben que el català
comprèn tot Catalunya, les Illes Balears, Andorra i el País Valencià,
amb el nom de valencià), l’any 1998, va ésser de 7.317 títols, amb un
tiratge mitjà de 5.531 exemplars per títol (el tiratge mitjà espanyol fou
de 4.246). Per sota de la nostra producció editorial hi ha la de les llen-
gües bàltiques (Estònia: 3.317, l’any 1997; Letònia: 2.596, l’any 1998;
Lituània: 3.827, l’any 1997), la finesa: 6.826; la greca: 5.914, o la noru-
ega: 5.032. I per sobre, la portuguesa: 9.916; la sueca: 12.547, o la txeca:
11.758.

La consciència de catalanitat com a referència cultural personal d’ar-
tistes com Joan Miró o Antoni Tàpies; de músics com l’intèrpret de
música barroca Jordi Savall, o Montserrat Caballé i Josep Carreras en
el món de l’òpera, o de Mompou en el de la composició musical; o
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arquitectes que, seguint la fama de Gaudí, continuen la tradició, com
Bohigas, Bofill, Tusquets o Enric Miralles; o literats traduïts a un gran
nombre de llengües, com Rodoreda, Pla, Porcel, Gimferrer, etc., ens
serveixen per a descriure la realitat creativa actual de la cultura ca-
talana per tal que sigui tinguda en compte necessàriament en la ver-
tebració d’una política cultural europea.

En els papers de la Unió Europea, les regions acostumen a aparèixer
unides als poders locals, com si fossin només una instància, l’últim
esglaó per a unir els ciutadans a les institucions europees de les quals
se senten allunyats. En el camp de la cultura, algunes regions no són
només un esglaó proper als ciutadans, sinó una realitat constituent
d’Europa.

De la mateixa manera que les cultures no s’han de desenvolupar en
termes intel·ligibles endogàmicament, sinó amb capacitat d’ésser
compreses per altres cultures, també els ciutadans, per viure la seva
dimensió universal, cal que se sentin culturalment integrats al seu
entorn proper, a la seva comunitat de referència, la que els con-
figura la personalitat, perquè és en aquesta que hi projecten la
seva primera socialització cívica. Emilio Lledó, pensador espanyol
—i em va bé citar un autor castellà—, a Imágenes y palabras (Ed.
Santillana Taurus, 1998), ho atribueix a l’àmbit de la comunitat lin-
güística:

«El río de las palabras, el discurso que por los sentidos entra en la
mente, es el alimento y sustento de la personalidad, lo que va con-
formando ese rostro singular que nos hace personas y ofrece, al
rostro de carne, esa máscara ideal […] que dice quiénes somos, y
nos hace obrar como sabemos y queremos. […] El tejido interior del
lenguaje se enhebra, así, con la compleja retícula en la que una
sociedad, una cultura, una forma de ver el mundo, establece los
contenidos que lo sustentan y los valores que quiere hacer perdurar.
Las palabras nos ofrecen la más completa visión del mundo. […] eso
que ha de llamarse personalidad es, en el fondo, el resultado de un
diálogo, el resto de una memoria, interpretada por palabras con las
que hemos engarzado los sucesos de nuestra vida. No hay, pues,
educación si no se configura como lenguaje y no se realiza como
diálogo.»
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Per això, en la mesura que volem enfortir la ciutadania europea, hem
d’ésser conscients que la ciutadania va íntimament lligada a la seva
referència cultural i especialment a la lingüística, perquè aquests fac-
tors són fonaments importants que han participat en la configuració
de la nostra personalitat. Però, quan els avatars de la pròpia cultu-
ra ens tanquen en ella mateixa, participem en la seva decadència.
Václav Havel ho recordava no fa gaire («Quién amenaza nuestra
identidad», El País, 20 de maig de 2001): el perill de perdre la iden-
titat està en nosaltres mateixos, els membres d’una determinada
cultura, quan creiem que podrem sobreviure tancats en la pròpia es-
pecificitat i ens desentenem de les qüestions que determinen el nos-
tre món global.

Si Europa intentés vertebrar la seva política cultural només per mit-
jà dels estats, volent identificar l’Europa de les cultures amb el mapa
dels estats, no només provocaria una reducció del concepte de cultu-
ra, sinó també —al meu entendre— del de ciutadania. Les regions
amb cultura pròpia hem de recordar a Europa i als estats la força
constituent de les cultures, de la cultura.

3. Els estats i les cultures

Europa està constituïda per estats que són diferents en relació amb
la cultura o les cultures que hi ha a l’interior de cadascun d’aquests.
Ernest Gellner va catalogar els estats uniculturals i els pluriculturals.
Em referiré només a aquests segons. Cal, però, una consideració prè-
via: a començament del segle XXI cap societat europea, sigui estatal o
regional, es pot considerar homogènia des del punt de vista cultural.
A Europa, tots vivim en un marc multicultural; la immigració crei-
xent així ho consolida. Però la multiculturalitat planteja una alterna-
tiva: o esdevé la fragmentació definitiva d’una societat en guetos o
és una incitació a integrar amb respecte els ciutadans nouvinguts
amb el temps necessari. No es tracta d’un «mestissatge», com a for-
ma immediata de voler resoldre el problema, sinó de la «inclusió de
l’altre» com a ciutadà i com a aportació de nous elements enriquidors
a la cultura d’acollida, transformada i plenament participada pels qui
ja han deixat de ser nouvinguts.
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Dit això, permeteu-me una primera constatació: el meu compromís
envers la meva nacionalitat catalana, envers la meva cultura, no és
incompatible amb el de pertinença a Espanya, a l’Estat espanyol. En
la mesura que la Constitució espanyola protegeix la meva llengua, la
meva cultura, la meva nacionalitat, el meu dret civil propi, la Cons-
titució afegeix, a més, la meva protecció i el reconeixement dels meus
drets i dels meus deures com a ciutadà. És precisament per no fer
incompatible la meva identitat amb la meva ciutadania que tinc la
necessitat de veure la Constitució com la d’un estat pluricultural. Cal
que així ho entenguin també les institucions estatals, efectivament i
afectivament. Ja des dels inicis del segle XIX el catalanisme havia di-
ferenciat el que és nació del que és estat, per tal de no fer incompa-
tibles les dues realitats. Per això, la paraula nacionalisme volia signi-
ficar l’actitud política de defensa dels fets nacionals dins l’Estat
compartit. Avui s’atribueix, sovint indiscriminadament, al concepte
de nacionalisme l’origen d’activitats excloents, violentes, intolerants,
racistes i agressives. Paral·lelament, hi ha un altre nacionalisme, de
vegades ocult però plenament acceptat: el propi dels estats nació, que
tenen, ara per ara, el monopoli del concepte d’una «sobirania» uní-
voca i universal dins les seves fronteres territorials. Els costa molt, a
aquests estats, reconèixer la pluriculturalitat d’identificació ciutada-
na en el seu interior. Quan volen projectar la seva visió de la cultura
a l’exterior gairebé mai no ho fan tenint en compte aquesta pluri-
culturalitat. Quan Espanya es preparava per a entrar com a membre
de ple dret a la Unió Europea, organitzà una gran exposició cultural
aquí, a Brussel·les. Se’n digué Europalia. Aleshores jo era responsable
de cultura del govern català. Vaig demanar al govern de l’Estat que
mantingués l’aportació de Catalunya en aquesta exposició en el marc
d’una cultura específica. Lògicament, vaig fracassar en l’intent. I pot-
ser ara les coses tampoc no han canviat gaire. Tenen la tendència,
segons el meu parer, d’acceptar la diversitat com a simples variants
accidentals o folklòriques, però diluint sempre la realitat d’una per-
sonalitat cultural forta i creativa i plenament vigent.

Crec, a més, que a mesura que els estats van fent cessió de sobirania
cap enfora —cap a les institucions supraestatals, com la mateixa Unió
Europea—, accentuen més i més la necessitat d’unitat i d’uniformis-
me interior.
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Aquesta dinàmica genera un problema bàsic per a la qüestió que ens
ocupa: d’una banda, les cultures d’àmbit regional som i ens sentim
«constituents» de la vertebració cultural europea i, de l’altra, els es-
tats tenen necessitat de refermar la seva força en la cohesió interior
homogènia i fan servir la política cultural amb aquesta finalitat.

Una política cultural europea exigeix la potenciació i la projecció de
les grans cultures europees, les d’abast demogràfic gran, però exigeix
també que la protecció de les de demografia no tan significativa no
es redueixi a un simple «conservadorisme» o «proteccionisme a la
defensiva», sinó que procuri donar-los la projecció universal a la qual
tenen dret. Aquest és el repte d’Europa i dels estats: que la diversi-
tat cultural serveixi per a potenciar la interrelació de cultures en el
seu interior; que la unitat cultural europea no sigui l’uniformisme
d’uns estats, sinó l’aprofundiment cívic de la cultura que avui neces-
sita la nostra societat.

Els qui formem part de les cultures dites regionals som conscients i
ens sentim interdependents del que han aportat els respectius estats,
des del segle XVI fins avui, al conjunt cultural. En aquest sentit, ens
sentim complementats, interdependents d’aquesta realitat cultural
estatal. En aquesta convivència secular de cultures regionals amb els
respectius estats, en aquest àmbit compartit, és on hem de saber for-
mular positivament, creativament, les sinergies mútues, que ens aju-
din a ésser presents en el món global amb el vigor cultural que dóna
l’acceptació positiva d’aquesta complementarietat i d’aquesta diver-
sitat. En aquest sentit, l’Estat ha de ser protector i projector de les
cultures específiques regionals en l’àmbit de la seva influència polí-
tica i econòmica. Aquestes són, al meu entendre, les complicitats
necessàries per a una nova i renovada cohesió interior. A Catalunya,
hi conviuen pacíficament interrelacionades la llengua pròpia del país,
el català, amb l’espanyol, que és també llengua oficial i alhora és l’ex-
pressió cultural de molts catalans.

Aquesta convivència pacífica comporta el compromís dels castellano-
parlants d’entendre que cal protegir el català en l’àmbit públic d’una
manera específica, com a llengua pròpia, per tal que no quedi rele-
gada al món estrictament íntim; han d’entendre que cal que el cata-
là sigui necessari per a viure a Catalunya. I ho entenen. Però també
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compromet els catalanoparlants en la defensa del castellà com a llen-
gua materna de molts conciutadans i com a vehicle de creació cultu-
ral de molts catalans.

Em sembla que aquesta convivència lingüística és un exemple de
defensa de la identitat i d’obertura vers àmbits més amplis. Ara no-
més cal que la política cultural dels diversos estats pluriculturals sà-
piga encaixar i potenciar allò que la convivència del poble ha fet
possible amb tota normalitat.

4. Europa i la cultura

A l’hora de parlar de polítiques culturals s’utilitza cada vegada més el
lèxic estrictament empresarial: empreses culturals, productes cultu-
rals, mercats culturals, consum cultural, oferta cultural, etc. Sovint,
quan parlem de l’Europa cultural, ho fem en termes de competitivitat
davant les indústries culturals dels Estats Units. Aquest llenguatge
mercantil, ¿és fruit d’una professionalització necessària en el món dels
afers culturals o és el signe de reduir la cultura a una simple peça de
l’economicisme absolut que impera en la nostra societat actual? ¿És
possible una cultura que no signifiqui un contrapunt crític davant
l’evolució de la societat?

Al meu entendre, assistim avui a la consagració de l’economicisme
com a última raó de la convivència social i al progrés tecnològic com
el substitutiu de les ideologies que ens han de proporcionar la direc-
ció i l’horitzó de la nostra societat. Tot el que no és economicisme
queda clos en l’àmbit de l’estricta intimitat. El ciutadà, més que no
pas persona, se’l considera consumidor i productor.

Crec que la cultura no ha de quedar supeditada a aquesta manera
reduccionista d’entendre la societat. El mercat no pot esdevenir l’únic
mecanisme de regulació entre els pobles, deixant només un petit
marge a la «pietat» personal. Husserl, el pare de la fenomenologia,
es preguntava si Europa seria capaç de superar el nihilisme i assumir
allò que ha estat una constant dins la cultura europea: treballar per
la dignitat de la persona com a persona. Europa ha de fonamentar la
seva política cultural en la conscienciació de la ciutadania respecte als
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valors que tenim com a persones. La política cultural no ateny només
qüestions administratives sectorialitzades (teatre, cinema, museus,
etc.). Ha de fer referència al sentit social de la cultura. Ha de valorar
la «creativitat» cultural no com un producte, sinó com l’expressió que
emana de la força espiritual de l’artista per tal d’eixamplar els límits
de la convencionalitat. Ha d’entendre la contemplació de l’obra d’art
no com un consum, sinó com l’actitud del ciutadà que transcendeix
l’estricta utilitat i funcionalitat de les coses i suggereix la seva iden-
tificació personal amb la bellesa per mitjà del llenguatge que l’objecte
artístic proporciona. I ha de considerar la cultura fonamentalment
amb un sentit crític, no com un estricte sector econòmic, sinó com la
capacitat de la intel·ligència humana de regir les actituds per sobre de
qualsevol passivitat o determinisme.

Per això, a Europa, la cultura i l’educació han d’ésser un binomi perma-
nentment interactiu. I, per tant, un dels primers pressupòsits de la
política cultural europea és vetllar perquè l’educació no es redueixi
només a ensinistrar sobre les coses, sobre la tecnologia de les coses,
sinó que sigui una incitació al desplegament integral de les persones.

Europa ha d’estar imbuïda de tots aquests fonaments sobre la cultura
si vol fer una aportació significativa al món globalitzat d’avui. No es
tracta de formular polítiques culturals en què el més important sembla
que sigui el rànquing de productes culturals consumits made in Eu-
ropa. No són els plantejaments corporativistes i economicistes els que
donaran la dimensió de les potencialitats culturals europees. Aquests
ens tanquen en nosaltres mateixos. Paradoxalment, allò que ens dóna
cohesió al nostre interior —i d’això, a Europa, en necessitem molt—
és la nostra capacitat de projecció més enllà de les fronteres.

Per això, des del meu punt de vista, no podem parlar de vertebració
de la política cultural europea si no intentem posar-nos d’acord so-
bre els seus continguts fonamentals i si no hi ha, en l’Europa políti-
ca i econòmica, una voluntat clara d’assumir un paper militant en el
nostre món globalitzat que, davant el reduccionisme economicista,
introdueixi complexitat i personalització en termes d’humanisme
d’abast universal.

Si els ciutadans europeus necessitem l’Europa cultural per a esdeve-
nir ciutadans del món, hem de veure si Europa està disposada a dei-
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xar impregnar el seu missatge econòmic i polític en el món amb la
força de la seva cultura humanística —tal com deia Husserl— o es re-
dueix a plantejar la seva política cultural en termes convencionals de
mercat. Si la plural i diversa cultura europea ha tingut al llarg de la
història un fil conductor —religiós, primer, i de progrés humà i cien-
tífic o tècnic, després—, ara ha d’assumir el compromís d’un fil con-
ductor com a civisme dins un món globalitzat. I, des d’aquest punt de
referència, ha d’acceptar i potenciar tot el seu pluralisme ideològic.

Amb aquest plantejament em situo en la intersecció, en la interdepen-
dència, entre cultura i civilització. Perquè el compromís de la cultu-
ra europea és esdevenir un dels referents bàsics de la qualitat cívica
de la societat. Com a català, com a membre d’una cultura d’àmbit
polític regional, demano que Europa em pugui fer sentir membre
d’una civilització d’abast mundial.

Amb això, vull dir i vull fer ressaltar que l’europeisme cultural ha de
tenir una referència directa al ciutadà europeu: li ha d’aportar —com
a persona que és— una dimensió pròpia. Al meu entendre, tota po-
lítica cultural europea s’ha de basar en aquest fet «personal», que
només aquesta política cultural li pot donar. És només així com Eu-
ropa pot ser estimada pels europeus.

La política cultural europea no és, no ha d’ésser, només la coordina-
ció o la suma aritmètica de les diverses polítiques culturals de les
administracions. Ha d’ésser això, però no només ni fonamentalment
això. La realitat cultural —feta d’una història tan conflictiva com l’eu-
ropea, d’una complexitat conceptual i d’una diversitat territorial com
la nostra— ens ha de permetre sentir-nos partícips de l’arborament
d’un món més humà. I és que les cultures es fan mitjançant el diàleg
amb les del seu entorn. I l’entorn d’Europa és, ha d’ésser, el món.

5. Política cultural dins l’arquitectura
institucional europea

El mapa fonamental de la construcció europea és avui el dels estats.
Entre els estats i els poders locals hi ha una diversitat politico-
administrativa que anomenem regions. D’aquestes, unes tenen recone-
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gudes, per les respectives constitucions, competències legislatives
sobre cultura, i altres només tenen una determinada capacitat admi-
nistrativa. Però el mapa europeu de les cultures amb capacitat
d’identificació, de pertinença i de projecció dels seus ciutadans no
s’identifica ni amb el mapa dels estats ni amb el de les regions. La
cultura a Europa té prou força constituent per a no adequar-se a cap
d’aquests dos mapes.

Cal tenir present que aquest tercer mapa, el cultural, no es refereix
a una qüestió accidental o purament d’abast administratiu. Afecta
—com he dit abans— el sentit de ciutadania dels europeus atès que
es refereix a la capacitat de sentir-se membre d’una comunitat en con-
cret. La cultura, per si mateixa, no pertany al món de les «sobira-
nies» que s’han consolidat al llarg dels últims dos-cents anys de la
història per altres raons. Ni és una qüestió merament administrati-
va, perquè la cultura configura en gran part el demos polític d’una so-
cietat, i pot fer-ho unívocament en els estats uniculturals o inter-
relacionadament en els estats pluriculturals. La cultura és una realitat
política i social diferent.

D’altra banda, si volem que Europa sigui un espai de convivència, de
referència, de ciutadania, de civisme, per a totes les persones que hi
viuen, necessitem la inclusió de la cultura dins l’arquitectura institu-
cional europea.

És per això que, amb tota la modèstia que cal i amb totes les preven-
cions necessàries, proposo una tercera via: la de la cultura i les cultu-
res com a vertebració autònoma dins la construcció europea, diferen-
ciada de l’àmbit estrictament polític i institucional i de l’àmbit
econòmic. Això permet fer un plantejament no en termes de «poder
corporatiu» dels estats, sinó «de col·laboració i d’interdependència»
entre societats, entre pobles. Per dir-ho d’una manera gràfica i sim-
ple —per tant, inexacta—, es tractaria de la creació d’una institució
europea de la «cultura de les cultures», d’abast estrictament europeu,
semblant al que representa la UNESCO a escala mundial. Els estats
i les regions continuarien tenint la seva capacitat política i adminis-
trativa en l’àmbit cultural, però aquesta institució seria el punt de re-
ferència comú per a repensar i projectar la cultura des d’Europa, cap
a dins de cada país i cap al món.
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Constituirien aquesta institució europea els representants institu-
cionals, siguin d’estats o de regions que inclouen les diverses cultures
—enteses en la dimensió i les característiques que he intentat definir—,
tant si són d’abast estatal com interestatal, regional o interregional.

La seva funció, al meu entendre, no seria tant l’exercici d’un «poder»
sinó la vertebració d’un «moviment». Per això, la seva constitució
hauria de preveure la participació organitzada i la complicitat de la
societat civil cultural, l’acadèmica, la dels diversos sectors cultu-
rals, la de les infraestructures culturals, la de les empreses pròpies
d’aquest àmbit, etc. I, lògicament, hauria d’estar permanentment
vinculada a les administracions que tenen responsabilitats en aquesta
matèria, especialment a les regions i els ministeris corresponents als
governs dels estats.

La seva tasca hauria d’ésser promoure a tot Europa la difusió del
patrimoni cultural comú, les «arrels» compartides i les «contraposi-
cions», i el pluralisme que ha fet de motor del dinamisme cultural
europeu. Hauria de poder penetrar en els diversos sistemes educa-
tius per a introduir-hi aquesta visió cultural europea.

Hauria de vetllar per l’enfortiment de la diversitat cultural europea,
defensant-la de la tendència a l’homogeneïtzació del mercat; del plu-
ralisme ideològic i de tot ordre.

Hauria de potenciar el sentit de la cultura com a font de «personalit-
zació» dels ciutadans, vetllant perquè els estats i les regions donin
prioritat a l’educació humanista i perquè els mitjans de comunicació
s’impliquin en aquesta tasca, exigint-los una alta qualitat professio-
nal en funció de la seva tasca social.

Un dels reptes més importants hauria d’ésser el foment d’indústri-
es capaces de dissenyar i de produir en funció d’aquest sentit de la
cultura i de fomentar-ne la penetració en els mercats interiors euro-
peus i en els internacionals.

Hauria de possibilitar que els creadors de cultures demogràficament
menys significatives tinguessin garantida, en funció de la seva qua-
litat, la projecció europea i mundial per mitjà dels canals de difusió
concertats.
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Hauria d’estimular els governs perquè incloguessin les infraestruc-
tures culturals (museus, biblioteques, teatres, auditoris, etc.) en els
circuits normals de la vida ciutadana i del món escolar, i hauria de
donar-los una incidència europea.

Les regions europees, com és el cas de Catalunya, que fonamentem
la nostra cohesió cívica d’una manera molt prioritària en la cultura
pròpia i en la cultura en general, podem aportar a la institucionalit-
zació d’Europa el testimoni d’aquells elements, també compartits
pels estats i per les regions administratives, que poden donar una di-
mensió potent del civisme, de la «personalització» de la ciutadania,
d’una civilització que veu la cultura com a força creativa més enllà
de la convencionalitat, com a força que té en compte els ciutadans,
més enllà de l’estricta utilitat immediata, i com a estimuladora del
sentit crític, com a afirmació del sentit de la persona per sobre de la
consideració d’un individu consumidor-productor.

Aquestes regions sabem que les nostres possibilitats de transmetre
vivent el nostre patrimoni cultural a les noves generacions es basen
en el fet de saber projectar la nostra creativitat, la nostra exportació
cultural, més enllà de nosaltres mateixos. Per això, el projecte euro-
peu ens és fonamental si se’ns permet participar-hi directament i en
som capaços.

Hi tenim dret, i, alhora, a Europa li serà útil el nostre missatge espe-
cífic: que la força de la cultura no quedi encerclada ni en les divisions
convencionals polítiques ni en els àmbits administratius. La cultura
a Europa, a la societat, és més que això. És una crida a la ciutadania,
al civisme, que tant necessita el món d’avui.

«L’Europa de les regions, la seva política cultural i la seva inserció dins
l’arquitectura europea. Problemes actuals i propostes a partir de l’exemple de
Catalunya». Conferència en el Setè Col·loqui Anual de la Fondation pour une

Histoire de la Civilisation Européenne (Brussel·les, 28 de setembre de 2001)
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La participació regional a la
Unió Europea. Un procés obert

Introducció

Tot i que d’una manera parcial, comencem a tenir una certa perspec-
tiva de com la Convenció va tractant el paper de les regions en l’ar-
quitectura institucional europea. Probablement, aquesta primera
mirada ens pot permetre també veure cap a on hem de dirigir els
nostres esforços per tal de fer un exercici de possibilisme i d’eficàcia
política en la mateixa Convenció.

Tenim sobre la taula els papers generats al Parlament Europeu pel
que fa a l’informe Lamassoure a la Comissió d’Afers Constitucionals
en les seves versions de document de treball, del 15 de març de 2001,
i d’informe final sobre la delimitació de competències entre la Unió
Europea i els estats membres, del 24 d’abril de 2002. També prenc en
consideració l’informe Napolitano del 4 de desembre de 2002 sobre
el paper dels poders regionals i locals en la construcció europea i la
consegüent resolució del Parlament Europeu, del 2003 (núm. 0009).
Alhora faig referència als papers de treball de la mateixa Conven-
ció (doc. Conv. 518/03, amb l’annex de la Conv. 544/03, de Louis
Michel, i la Conv. 548/03) i a l’acta del debat posterior del 13 de fe-
brer de 2003, que reflecteix les línies mestres de la discussió sobre la
dimensió regional i local al si de la Convenció. Com a punt de refe-
rència de les demandes regionals, faig servir el document «80 pro-
postes per a una nova Europa», que ha elaborat la Convenció Catala-
na per al Debat sobre el Futur de la Unió Europea al gener del 2003.

Vistos els diversos debats, les preguntes que em formulo són: Què és
raonable esperar del paper de les regions en la futura Constitució
europea? Quins són els objectius políticament assumibles i els riscos
a evitar durant el debat que ha de venir?

Aplico la reflexió que segueix a intentar respondre aquestes dues
qüestions.
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1. Les regions, una via inassumible en la dimensió
europea?

La Unió Europea es fonamenta en els estats que la componen. Aquest
és el principi bàsic de la Unió Europea. Tothom sap el que és un estat
i quins són els atributs que es reconeixen mútuament per a ser con-
siderats com a tals. La construcció europea es defineix en les seves di-
verses etapes pel nombre d’estats que l’han compost. Com a màxim,
s’admet distingir els estats en funció de la seva demografia: hi ha es-
tats grans, mitjans i petits, però la naturalesa transversal de tots els
estats és inqüestionable. A Europa, tothom sap també el que és un mu-
nicipi, un poder local. Existeixen diversitat de legislacions adminis-
tratives, però el que és un municipi és un concepte clar a tot Europa.

Malgrat tot, el que és una regió és de difícil definició. La seva varie-
tat de formes i el concepte de la seva naturalesa converteix l’Europa
regional en una realitat política de primer ordre, però extremada-
ment complexa de cara a la seva institucionalització.

A l’informe Napolitano es fa la relació dels diferents estaments cons-
titucionals de les regions en els estats membres. La diversitat del
vocabulari —Länder, regions, departaments, comunitats autòno-
mes...— és ja el signe de la diversitat del tractament constitucional.
Nació interna o regió, noms amb què algunes regions es volen auto-
definir en relació amb altres, són també expressió d’aquesta diferèn-
cia política, sense entrar en la diversitat i la valoració d’aquestes en
el camp socioeconòmic, cultural, lingüístic o de consciència històri-
ca de la seva dimensió política.

Cal fer una classificació clara del que és la diversitat regional a Eu-
ropa, des del punt de vista polític:

1. Regions que són simplement fruit de la derivació territorial i ad-
ministrativa de l’estat central.

2. Regions que tenen reconegudes constitucionalment competències
politicolegislatives.

3. Regions que tenen consciència de la seva personalitat específica
per la seva història política, llengua o cultura pròpies.
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És en aquest sentit que la Unió Europea ha de reconèixer les regions
no només com una administració intermèdia entre aquella i el ciuta-
dà, sinó també —almenys algunes— com un dels fets que determi-
nen el sentit de pertinença cívica de molts ciutadans europeus. I, per
tant, les regions han d’esdevenir subjectes institucionals europeus
actius i no han de ser considerades només com a objectes a encaixar
en un esquema institucional. Això és especialment evident en aquells
estats en què la jurisprudència constitucional ha definit les relacions
intereuropees fora del que són competències exclusives de l’estat
central, ja que no es poden considerar com relacions internacionals.
És per això que les regions poden tenir accés directe a les institucions
europees.

De fet, el gran risc que corren algunes regions —especialment les que
tenen competències legislatives— en els treballs de la Convenció és
que les baixin un esglaó fonamental en el seu rang. Aquestes regions
són, des de la perspectiva dels seus estats, part del mateix estat: no són
una emanació del poder local, sinó una prolongació del mateix estat.

La Unió Europea està obsessionada amb el fet d’assimilar en un ma-
teix àmbit institucional les regions i els poders locals. I això és una
devaluació fonamental del concepte de regió reconeguda constitucio-
nalment.

Si els estats són els legitimats en la tasca d’elaborar la Constitució
europea, aquesta legitimació els obliga a representar el mateix estat
que defineix la respectiva constitució. I els estats complexos no po-
den fer abstracció d’aquesta obligació que tenen envers les regions
que són part constitutiva del mateix estat. I, de fet, els organismes
parlamentaris i executius de la Unió Europea ho haurien d’exigir. Els
interlocutors haurien de ser els estats, però sempre condicionats per
la seva pròpia constitució. És en aquest àmbit que les regions hauri-
en de ser considerades subjectes actius en la configuració d’Europa.
La Unió Europea no hauria d’inhibir-se d’aquesta obligació de garan-
tir el compliment constitucional dels estats. La Constitució europea
no pot ser fruit d’una inhibició.

Sota l’afirmació que reiteradament es fa del «respecte a la identitat
dels estats membres i la seva potestat d’organitzar-se en el seu inte-
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rior» s’encobreix la importància d’allò que és també estat al seu si: les
regions. I es tracten tots els estats com si tots ells fossin estats no com-
plexos en la seva organització territorial.

Quan es justifica el paper de les regions per la seva proximitat al ciu-
tadà, es poden afirmar dues coses diferents: que el paper de les re-
gions és fonamental per a fer de la Unió Europea una vertebració ins-
titucional completa o que el paper de les regions emana només d’una
proximitat ciutadana d’abast purament localista.

La Convenció hauria de ser molt conscient de la seva responsabili-
tat en aquesta matèria.

2. Una hipotètica resposta evasiva

Vista la complexitat de la realitat regional europea, tant en el reconei-
xement diferent de les diverses constitucions dels estats com en la
diversitat de qualitat i de grau de la realitat que cada regió té, la pri-
mera reacció de la Convenció podria consistir en una resposta en tres
aspectes:

1. Fer una referència retòrica de la importància del fet regional.

2. No entrar en la qüestió regional, deixant-ho tot sota la responsa-
bilitat dels mateixos estats.

3. Crear un organisme omnicomprensiu de tot el fet regional, barrejant
realitats polítiques diverses per tal de controlar, per reducció i per neu-
tralització mútua, totes les diferències del fet regional. I, en aquest
sentit, igualar a la baixa tots els fets rellevants d’algunes regions.

La primera aproximació de la Convenció —que és un document de tre-
ball previ al debat al plenari de la Convenció i a l’annex de Louis Michel
sobre la dimensió regional— no té aquesta actitud reduccionista, sinó
que obre un ventall força positiu de possibilitats a les regions.

Reconeix que són els estats membres els que tenen la potestat d’as-
segurar i organitzar, basant-se en la pròpia constitució, la participa-
ció adequada de les regions en el que es refereix a l’activitat de la
Unió. Cal observar dos aspectes d’aquesta afirmació: d’una banda,
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són els estats els responsables de l’aspecte regional, però, d’altra ban-
da, tenen l’obligació de definir la participació adequada de les regi-
ons en els afers europeus.

No totes les regions són iguals amb referència a la Unió Europea. Són
objecte d’aquesta relació específica les regions que tenen competèn-
cies legislatives, perquè és en funció d’aquestes competències que
tenen responsabilitat en la transposició de determinades directrius i
en la gestió de determinats programes de la Unió Europea.

Aquest document de treball fa un pas més. No es redueix només a
cercar els contactes propis de les competències administratives. Tot
respectant, diu, la identitat nacional dels estats membres, la Unió ha
de respectar i tenir en compte les identitats i les diversitats regionals
i la seva organització constitucional, tal com estableix la Carta dels
drets fonamentals. Cal observar que, tot i que l’ordenament consti-
tucional és exclusiu de cada estat, la Unió Europea es fa seu aquest
ordenament per tal de poder relacionar-se amb les regions en la seva
tasca de col·laboració i de consulta. A aquest efecte, es poden crear
comitès de seguiment entre la Comissió i les regions que permetin
adequar la política de la Comissió a les especificitats regionals. Per
tal de respectar els estats, però també per tal de fer efectiva la seva
capacitat de relació amb les regions, els estats —segons que afirma
l’aportació de Louis Michel— comunicaran a les institucions de la
Unió la llista de regions amb poder legislatiu.

Per això, aquest primer document convencional sobre la dimensió re-
gional constata que les regions amb poder legislatiu hauran de ser
consultades directament per la Comissió —i no només a través del
Comitè de les Regions— quan s’hagin de prendre mesures rellevants
sobre matèries de competència regional que els corresponen.

La contribució de Louis Michel proposa que els estats hauran de deter-
minar també quines són les assemblees o parlaments regionals que,
en funció de les competències, hagin de ser tractats com a parlament
nacional. Així —basant-se en l’article 203 del Tractat constitutiu de
la Comunitat Europea—, cada estat pot determinar les modalitats
de la seva representació al Consell. Es deixa oberta la possibilitat de
representació estatal a través d’un membre del govern regional.



374 Paraules del president Joan Rigol i Roig

Aquest document de treball defensa que les regions puguin accedir
directament al Tribunal per qüestions de la seva competència, en la
mesura que les regions són titulars de drets i d’interessos particulars,
reconeguts en resolució judicial.

Finalment, reclama que el Comitè de les Regions, donada la impor-
tància regional europea, ha de ser elevat a la categoria d’institució
amb capacitat i dret de recurs davant el Tribunal per a salvaguardar
les seves prerrogatives. Alhora, ha de ser consultat sobre les propo-
sicions de llei que tinguin un fort impacte regional o local. I tant la
Comissió com el Consell, si no actuen en funció d’aquest informe,
hauran de justificar el perquè.

L’acta del debat del plenari de la Convenció no reflecteix les deci-
sions preses, sinó que només constata el grau de consens sobre les
diverses matèries, però, del seu redactat, se’n dedueixen les reticèn-
cies sobre el document de treball. Així es constata:

— El respecte al dret dels estats membres a organitzar ells mateixos
les seves estructures internes. Alguns fan l’advertiment que no és
correcte oposar les regions als estats i que, en la discussió i el debat,
no s’han d’homogeneïtzar els dos nivells.

— Als primers articles de la futura Constitució caldrà reconèixer la
importància de la dimensió regional i local a Europa. Es discuteix si
ha de ser a l’article 9 o al primer.

— Alguns membres —aquí no es constata una majoria— demanen
que la Constitució europea es refereixi a la identitat regional i/o a la
diversitat cultural i lingüística, amb referència als drets de les mi-
nories.

— Un nombre significatiu de convencionals destaquen que el
principi de subsidiarietat ha de concernir també l’àmbit regional
i local.

— Ha trobat un fort assentiment al si de la Convenció el fet que si-
guin consultades aquelles administracions que són les responsables
d’aplicar la legislació i les polítiques de la Unió. En aquest sentit, s’in-
dica que això es tracti al títol VI de la Constitució, sobre «La via de-
mocràtica de la Unió».
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— Els parlaments regionals han de ser consultats i la Comissió ha
d’avaluar les incidències de les seves iniciatives en els àmbits re-
gional i local.

— Una majoria de convencionals han donat suport a la iniciativa del
grup de treball «Subsidiarietat» de reconèixer al Comitè de les Re-
gions el dret d’accedir al Tribunal de Justícia quan es violi el principi
de subsidiarietat i de donar un rol al mateix Comitè de les Regions
en el sistema «d’alerta precoç». Altres membres de la Convenció
volen reduir aquesta capacitat d’accedir al Tribunal, donant-li només
un dret de recurs en defensa de les pròpies prerrogatives.

— Es discuteix la composició i representació del Comitè de les Re-
gions, els aspectes de disfunció de les atribucions de llocs, sense pro-
porcionalitat entre grans regions i petites administracions i entre els
diferents nivells de col·lectius representats. Es planteja si els seus
membres han de ser elegits o nomenats.

— Un bon nombre de convencionals —aquí es destaca que és un
«bon nombre»— no desitgen que el Comitè de les Regions rebi el
rang d’institució.

— Un cert nombre de convencionals —aquí es destaca «un cert nom-
bre»— demana el tracte específic per a les regions amb competènci-
es legislatives. Però altres s’oposen al «privilegi» de diversificar-se
entre col·lectivitats. Altres demanen la creació d’un estatus de «regió
pertanyent a la Unió», que seria determinat pels estats membres. En
aquest punt clau, el redactat de l’acta no precisa si és equivalent el
nombre dels qui demanen un tracte específic per a les regions amb
competència legislativa i el de les que s’hi oposen. És una tàctica de
neutralització de la iniciativa?

— Es demana que les regions siguin circumscripció electoral eu-
ropea.

D’aquesta relació dels fets es pot concloure que tot està plantejat i que
tot encara està obert. I que la presència institucional de les regions
vindrà definida per tres àmbits constitucionals:

— Una declaració de la importància regional en el marc constitutiu
dels estats.
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— Unes vies de relació competencial envers les institucions amb el
corresponent debat de tractament homogeni o diferenciat segons
les competències legislatives de les regions.

— Un Comitè de les Regions, sense saber-ne ara com ara el rang ins-
titucional, amb funcions consultives i informatives.

3. La via competencial

És per aquest camí —pel fet que els estats han traspassat competèn-
cies a les regions— que les regions podran tenir un determinat accés
a les institucions europees. És per això, al meu entendre, que caldrà
estar més atents a la definició de funcions de cada una d’aquestes
institucions per a introduir-hi el fet regional, més que pensar en la
possibilitat d’un rol atribuït constitucionalment a les regions europe-
es més enllà d’una declaració genèrica. De fet, el document «80 pro-
postes per a una nova Europa» de la Convenció Catalana segueix
aquest enfocament: el de resseguir institució per institució. Davant
la dificultat que presenten els convencionals que s’oposen a la distin-
ció entre regions amb competències legislatives i les altres, és per la
via funcional dels fets que s’ha d’imposar aquesta distinció entre re-
gions. Només aquelles regions amb competències legislatives poden
esdevenir interlocutors vàlids davant la Unió en matèries de la seva
competència. És per aquesta via competencial que hi ha més possi-
bilitats de facto de reconeixement polític. Per tant, caldrà vigilar molt
de prop el redactat del títol VI de la Constitució, sobre «La via demo-
cràtica a la Unió».

ConsellConsellConsellConsellConsell

Seguint allò que permet el ja mencionat article 203 del Tractat, recon-
siderat a Maastrich, caldria «constitucionalitzar» la possibilitat de re-
presentació estatal per part d’un govern regional. Aquesta versatilitat
de representació en funció de les competències donaria, al meu en-
tendre, més cohesió interna als estats amb relació a la mateixa Unió
Europea. No hauria de generar recel als estats el fet de donar prota-
gonisme a les regions, en nom del mateix estat.
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La proposta de la Convenció Catalana de poder tenir representació
plural de l’estat i de poder votar diferentment en funció de la matè-
ria, veig difícil que pugui ser assumida, ara com ara. En canvi, crec
que allò que fa que una regió amb identitat nacional se senti sobira-
na —com són els seus signes d’identitat propis: llengua, cultura, en-
senyament— pot tenir una altra línia de tractament, que definiré més
endavant, en l’àmbit d’una institució cultural europea.

ComissióComissióComissióComissióComissió

Com a veritable poder executiu de la Unió, la Comissió haurà d’es-
tablir relacions ordinàries amb les regions en tot allò que afecti les
seves competències legislatives i executives. Per tant, la Comissió ha
de tenir la possibilitat constitucional d’adreçar-se directament a
aquelles administracions que hauran d’aplicar les seves directrius i
programes, i establir els mecanismes de relació propis de nivells ad-
ministratius diferenciats i coresponsables, especialment en el que es
refereix a consulta i a col·laboració. De nou, cal estar amatents al re-
dactat del títol VI.

PPPPParlament Eurarlament Eurarlament Eurarlament Eurarlament Europeu - Popeu - Popeu - Popeu - Popeu - Parlaments rarlaments rarlaments rarlaments rarlaments regionalsegionalsegionalsegionalsegionals

Els parlaments regionals no tenen cap problema ni recel d’inter-
ferència quant a «sobirania nacional» envers el Parlament Europeu,
mentre que sí que en tenen els parlaments estatals.

Per això, la relació entre Parlament Europeu i parlaments estatals es
vehicula a través de la COSAC. Es tracta simplement d’una relació
entre comissions parlamentàries d’afers europeus i només afecta el
coneixement mutu i una col·laboració estreta en l’elaboració de la
Carta dels drets fonamentals i en el desenvolupament del principi de
subsidiarietat.

Els parlaments regionals, a través de la CALRE —que reuneix tots els
presidents dels parlaments regionals europeus amb competències
legislatives—, hem demanat una relació més estreta amb el Parlament
Europeu: podem ser les institucions capil·lars del debat parlamentari
i polític. Alhora, pel fet de ser més properes, acostem als ciutadans la
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seva dimensió europea. En aquest sentit, hem proposat poder elevar
al Parlament Europeu les resolucions dels debats parlamentaris regio-
nals sobre qüestions pròpies de l’Administració europea que afecten
específicament regions concretes. Ho plantegem provisionalment com
a «dret de petició», tal com preveu l’actual reglament del Parlament
Europeu. Però volem que aquesta possibilitat d’accés sigui recone-
guda constitucionalment a la Convenció, per tal que aquesta relació
mútua tingui un fonament institucional.

Alhora, demanem estar presents —amb veu i sense vot— en els debats
de la comissió del Parlament Europeu que tracti de disposicions parla-
mentàries que ens afectin, tal com permet ja el mateix reglament euro-
peu. Però volem també que sigui constitucionalitzada aquesta relació.

És així com una institució regional es pot implicar en una d’europea
i, alhora, com una institució europea arrela a nivells propers als ciu-
tadans.

És en aquesta negociació que —com a parlament regional i com a par-
lament català— pretenem avançar junts amb el Parlament Europeu.

TTTTTribunal de Justíciaribunal de Justíciaribunal de Justíciaribunal de Justíciaribunal de Justícia

El fet que es vulgui obstaculitzar l’accés directe de les regions amb
poder legislatiu al Tribunal de Justícia, mediatitzant-lo per la via del
Comitè de les Regions o del mateix estat, és el signe de la dificultat
que tenen alguns membres de la Convenció a comprendre el princi-
pi de subsidiarietat com l’eix que ha de vertebrar, de baix a dalt, tota
la Unió Europea.

El principi de subsidiarietat no és només una salvaguarda dels estats
en relació amb la Unió Europea. Si el camí marcat d’accés al Tribunal
és, finalment i a la pràctica, el del Comitè de les Regions, caldrà ales-
hores trobar mecanismes àgils per tal de poder fer efectius aquests
procediments per a les regions amb capacitat legislativa. Cal evitar que
el Comitè de les Regions esdevingui un obstacle burocràtic i reglamen-
tari a les mateixes regions. Per això, haurà d’establir una normativa
àgil i un procediment poc complicat per tal de facilitar a les regions
amb competències legislatives el seu accés al Tribunal de Justícia.
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4. Reconeixement singularitzat

InfInfInfInfInforme Lamassourorme Lamassourorme Lamassourorme Lamassourorme Lamassoureeeee

El document de treball Lamassoure sobre delimitació de competèn-
cies entre la Unió Europea i els estats membres es preguntava sobre
la possibilitat de crear un estatut de «socis de la Unió» per a aquelles
regions específiques a les quals el propi estat els reconegués i perme-
tés una representativitat qualificada en el Comitè de les Regions: dret
de contacte directe amb la Comissió, dret de consulta davant el Tri-
bunal de Justícia, etc. Era una manera de significar la dimensió po-
lítica pròpia de determinades regions. Aquesta proposta no fou re-
collida en l’informe final de la Comissió d’Afers Constitucionals del
Parlament Europeu. En canvi, l’informe definitiu reconeix la necessi-
tat que els textos fundadors de la Unió no oblidin l’existència d’aques-
tes col·lectivitats territorials dotades de competències legislatives i
que són fonamentals en la gestió dels programes comunitaris.

L’informe Lamassoure reclama que els parlaments regionals amb ca-
pacitat legislativa puguin participar regularment en els treballs de la
comissió competent en afers regionals.

InfInfInfInfInforme Napolitorme Napolitorme Napolitorme Napolitorme Napolitanoanoanoanoano

Així com l’informe Lamassoure, al meu entendre, reforça en les se-
ves propostes el paper de les regions, reclama que no siguin igno-
rades —el 70 o el 80% dels programes europeus són gestionats per
ens territorials— i propugna que els parlaments regionals puguin
accedir a la Comissió d’Afers Regionals del Parlament Europeu, l’in-
forme Napolitano, al marge del to emfàtic sobre la importància de
les regions, es nega a reconèixer la diferent naturalesa política de les
regions europees i no vol que es reconegui el Comitè de les Regions
com a institució de la Unió.

L’informe Napolitano tracta específicament dels poders regionals i
locals en la construcció europea. Si, per una banda, recull tots els
valors positius que significa la regionalització europea, per l’altra,
nega un reconeixement singularitzat: un estatut especial per a deter-
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minades regions. L’excusa que posa, al meu entendre, es basa en
«l’extremada riquesa i varietat» del fet regional, que fa que situï to-
tes les regions indiscriminadament en el mateix nivell de tractament,
ja que —diu textualment— aquest tractament diferenciat «significa-
ria menysvalorar, encara que involuntàriament, l’ampli i variat uni-
vers dels poders regions i locals». És una manera de cercar una neu-
tralització mútua entre regions.

Comencem, doncs, per la part positiva de l’informe:

— Dóna consciència del paper de les regions en el panorama euro-
peu, ja que aquestes expressen una rica diversitat nacional, cultural
i institucional; apropen la Unió als ciutadans i així contribueixen a la
unificació europea. A més, tenen la protecció de la Carta dels drets
fonamentals, que reclama el respecte a la diversitat de cultures i de
tradicions dels pobles d’Europa. Per aquest motiu, cal valorar posi-
tivament la demanda de les regions de reforçar el seu paper en el pro-
cés de presa de decisions.

— Reclama també que el principi de subsidiarietat no se circumscri-
gui a la relació entre la Unió Europea i els estats. Tot i reconèixer que
és als estats a qui correspon la modalitat de relació de les seves col·lec-
tivitats regionals, demana a la Comissió que, en la preparació dels
seus actes legislatius i en l’elaboració de les seves polítiques comu-
nitàries, associï i impliqui en aquesta tasca als que les han d’aplicar,
és a dir, també a les regions. Acull favorablement el compromís de
la Comissió d’explorar la via dels contractes tripartits entre Unió, es-
tats i regions.

— Proposa que les regions amb competència legislativa —aquí, ex-
cepcionalment, és fa diferència entre regions— tinguin dret de recurs
davant el Tribunal de Justícia.

— Significativament, demana a la Convenció que incorpori el text
següent: «La Unió respectarà les identitats nacionals, regionals i lo-
cals dels seus estats membres, així com la seva estructura territorial,
la seva articulació regional, la seva autonomia local.»

— Proposa també la redacció d’un article 151 bis que digui: «la Co-
munitat... respectarà i promourà la diversitat lingüística a Europa,
incloses les llengües regionals o minoritàries....».
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— L’informe postula —en la seva part conclusiva— que hi hagi una
participació de les regions a títol consultiu i previ a la preparació del
procés de decisió per part de la Comissió.

— Alhora propugna la possibilitat que les regions canalitzin la seva
tasca en el marc del respectiu estat —si és que aquest ho facilita—,
així com la possibilitat de regionalitzar els grups de parlamentaris
del Parlament Europeu.

Al meu entendre, aquestes són mesures de participació poc compro-
meses amb l’arquitectura institucional europea. A la meva manera de
veure-ho, hi ha en l’informe una descompensació entre la descripció
i la valoració del fet regional i les mesures concretes que proposa.

Caldrà estar molt amatents perquè això no prefiguri l’opció de la
mateixa Convenció: una gran declaració en favor de les regions i,
alhora, una marginalització institucional d’aquestes.

Estant així les coses, és poc probable que es puguin reconèixer de
manera més rellevant les especificitats institucionals d’algunes re-
gions i que puguin ser considerades institucionalment com a «na-
cions sense estat» amb un estatut diferenciat, tal com reclama el do-
cument «80 propostes per a una nova Europa».

L’objectiu raonable a assolir ha de ser el reconeixement diferenciat
de les regions amb competències legislatives tant en la seva relació
amb les institucions de la Unió com en el si del Comitè de les Re-
gions. No assolir aquest objectiu de reconeixement específic de les
regions amb competències legislatives seria, segons la meva opinió,
un fracàs constituent del paper de les regions en el conjunt d’Eu-
ropa.

Comitè de les RegionsComitè de les RegionsComitè de les RegionsComitè de les RegionsComitè de les Regions

Des del Tractat de Maastrich, l’àmbit institucional de les regions eu-
ropees és el Comitè de les Regions. Però, a la pràctica, algunes re-
gions significatives europees que s’havien implicat en la projecció i
desenvolupament del Comitè de les Regions s’han distanciat pro-
gressivament d’aquest compromís. Les raons són de dos ordres: la
composició dels seus membres i les seves funcions.
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Per una banda, barrejar el paper de les regions amb els dels poders
locals és minimitzar el seu rang polític. El poder regional de molts
estats es considera Administració de l’estat i no de l’àmbit municipal.
Aquesta confusió de nivells vicia políticament tot el funcionament
del Comitè, malgrat que s’hagin desglossat els dos àmbits en el seu
si. I, per altra banda, la no-significació política d’algunes regions
comporta veure’s confoses amb realitats regionals d’una altra natu-
ralesa.

Això fa que la representativitat quedi trasbalsada i, per tant, perdi
operativitat, la qual cosa ha provocat la formació d’un moviment pa-
ral·lel, format per regions de fort contingut polític i institucional, que
es reuneixen en funció del seu poder legislatiu reconegut constituci-
onalment.

Aquesta confusió en la representativitat democràtica del Comitè de
les Regions dilueix la força de les seves funcions i la manera d’acce-
dir als acords corresponents. El caràcter estrictament consultiu i la
vertebració interna, a través de la militància dels partits i com a mem-
bres d’un estat determinat, fan que el Comitè no resolgui allò per què
va ser creat.

En aquest sentit, a la Convenció, cal reclamar-li per al Comitè de les
Regions:

— Reconeixement propi i especial, per a regions institucionalment i
legislativament competents, de la capacitat de fer sentir la seva veu
d’una manera específica i diferenciada.

— Dotar-lo dels mecanismes de legitimitat democràtica que enfortei-
xin la seva tasca constituent europea.

— Dotar-lo de rang d’institució de la Unió Europea.

— Que la seva tasca consultiva sigui preceptiva en determinades
qüestions i que s’hagi de respondre motivadament si s’actua en sentit
diferent del seu posicionament.

— Que es converteixi en instrument àgil i plataforma eficaç per tal
que les regions, especialment les de competència legislativa, puguin
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relacionar-se directament amb les altres institucions europees. Pro-
bablement, aquest sigui el punt en què més caldria insistir i que hau-
ria de tenir caràcter constitucional. Això és, possibilitar l’accés directe
a les institucions europees de les regions que tenen poder legislatiu.

S’hauria de considerar un fracàs constitucional europeu si la relació
de les regions al si del Comitè de les Regions fos la d’un totum
revolutum amb l’Administració local i si el Comitè es convertís en el
lloc on les regions de poca entitat política i institucional es dediques-
sin a vigilar les regions amb forta entitat política. Aquesta possible
vigilància trobaria la seva eficiència volent generalitzar i, per tant,
fent impracticable qualsevol mesura que volgués respondre a les es-
pecificitats d’algunes regions. O també, si forcés sempre a «igualar
a la baixa» qualsevol mesura, invocant un fals «greuge comparatiu».
Per això és tan important que la futura Constitució europea definei-
xi —en el marc de la gran diversitat del fet regional europeu— aque-
lles característiques bàsiques que determinen el nivell polític i insti-
tucional d’unes regions: poder legislatiu, reconeixement de ser part
constitucional de l’estat, etc.

Al meu entendre, també seria un fracàs constituent que els estats es
reservessin el monopoli de dosificar la «consulta o col·laboració»
entre les institucions europees i les institucions regionals. Significa-
ria una inhibició radical europea envers el fet regional, per més que
ho volguessin compensar amb una «declaració» emfàtica o ho reme-
tessin totalment a una futura Carta regional europea.

5. Institucionalitzar la cultura i la diversitat cultural

Si la singularització d’algunes regions des del punt de vista institu-
cional i polític genera recel en certs estats centralistes i centralitzadors
pel que pot significar d’un cert reconeixement europeu d’una parcial
«sobirania», cal cercar altres vies alternatives de singularització i
reconeixement institucional, més fàcilment assumibles.

Al meu entendre, allò que pot ajustar-se més al pluralisme i a la di-
versitat que enriqueixi l’uniformisme i el reduccionisme europeu de
la simple suma d’estats està en l’àmbit de la cultura.
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El mapa de les cultures europees no és el mateix que el mapa dels
estats. Hi ha estats pluriculturals. En aquest sentit, en el valor cons-
tituent de l’Europa que volem, cal aprofundir en tot allò que es refe-
reix a la cultura i les diverses cultures.

Probablement, prendre consciència que pertanyem a un àmbit on hi
ha un comú denominador cultural i una diversitat real de cultures
sigui el factor que, a la llarga, ha de donar a Europa una major cohe-
sió. Cal referir-nos a l’article 151 del Tractat constitucional de la CE,
a partir del qual fonamento la meva reflexió, que diu:

«1. La Comunitat ha de contribuir al floriment de les cultures dels
estats membres, dins el respecte a la seva diversitat nacional i regi-
onal, tot subratllant el patrimoni cultural comú.

»2. L’acció de la Comunitat s’ha d’adreçar a reforçar la cooperació
entre estats membres i, si cal, a donar suport a la seva acció en els
àmbits següents i a completar-la:

— la millora del coneixement i la difusió de la cultura i la història
dels pobles europeus;

— la conservació i la salvaguarda del patrimoni cultural d’importàn-
cia europea;

— els intercanvis culturals no comercials;

— la creació artística i literària, inclòs el sector audiovisual.»

 «4. La Comunitat ha de tenir en compte els aspectes culturals en la
seva actuació en virtut d’altres disposicions del present Tractat, en
particular a fi de respectar i fomentar la diversitat de les seves cultures.»

El pòsit comú europeu és fruit de la sedimentació secular en què s’ha
anat bastint el nostre àmbit cultural. Tots som fills de la Grècia clàs-
sica, dels presocràtics, de Plató i Aristòtil, de Pèricles, d’Èsquil, de
Sòfocles i de Fídies, etc. Tots hem heretat de l’imperi romà aquesta
integració europea a través del sentit del dret i de les comunicacions
entre pobles allunyats geogràficament. Tots hem viscut la cultura de
la densitat poblacional que és l’urbs i la densitat intel·lectual que és la
institució de la universitas, així com el testimoni de guardar la tradi-
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ció que ha precedit ambdues institucions a través dels monestirs i de
les escoles catedralícies. Tots participem del Renaixement cultural i
de l’humanisme fruit de l’eppur si muove de Galileu, de l’etsi deus non
daretur de Grotius o del parla de Miquel Àngel. Tot Europa és filla de
la Il·lustració alemanya, anglesa o francesa; tots els europeus en par-
ticipem, fins i tot els que som fills d’uns països on no excel·lim en
aquest sentit intel·lectual del segle XVIII. Tots hem participat de les
crisis i de la capacitat d’autocrítica sobre aquests valors. Som, a Eu-
ropa, una societat amb capacitat d’autocrítica com cap altra. Per
això, hem formulat moviments d’ordre social, com a crítica d’una
societat socialment unilateral, i hem formulat propostes polítiques de
l’estat del benestar.

Aquest pòsit històric, que només he pretès insinuar i esbossar en
aquesta relació genèrica, determina els fonaments de la nostra iden-
titat cultural, expressada en un ventall de possibilitats i de pluralis-
me individual i col·lectiu. Però aquesta és, al meu parer, l’arrel del
nostre europeisme.

Els ciutadans europeus tenim cadascun un punt de referència cultu-
ral propi: la nostra pertinença a una cultura pròpia. Què és el que
determina aquest sentit de pertinença? ¿És només un sentit local, de
condicions específiques d’abast antropològic? Crec que aquí cal sa-
ber discernir entre allò que és un sentiment vers unes tradicions lo-
cals i la presa de consciència de pertànyer a una cultura d’una dimen-
sió que fa que identificar-s’hi hagi de ser entès com una identificació
d’àmbit europeu, o, tal com expressa l’esmentat article 151, com «el
patrimoni cultural d’importància europea».

I, en aquest sentit, quins són els trets que poden definir una cultura
identificadora en l’àmbit europeu?

Cal reconèixer, en primer lloc, que no hi ha un concepte unívoc de
cultura que ens permeti definir clarament la qüestió. En segon lloc,
hem d’estar amatents al que diuen els mateixos estats sobre la seva
pluriculturalitat. Però hi ha una sèrie d’elements que ajuden a defi-
nir aquesta dimensió significativa de l’abast europeu de les cultures.

Lògicament, les cultures que estan suportades per un estat específic
no tenen aquest problema de definició. Són les altres les que han de
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precisar aquesta dimensió. Al meu entendre, hi ha tres conceptes
fonamentals:

1. Que es defineixin per tenir una llengua pròpia, parlada per una
majoria de ciutadans, sovint reconeguda oficialment, i que aquesta
llengua tingui dimensió creativa —literatura pròpia...— i estigui in-
cardinada amb normalitat en el sistema educatiu del país i en els mit-
jans de comunicació.

2. Que, al voltant del sentit de pertinença a la pròpia comunitat cultu-
ral, s’hagi desenvolupat un procés global de creativitat cultural (litera-
tura, arts plàstiques, música, arquitectura, audiovisuals, etc.).

3. Que el mateix moviment cultural tingui capacitat projectiva,
d’aportar la seva creativitat més enllà de les pròpies fronteres, i, al-
hora, que tingui suficient entitat per a ser el punt de referència dels
ciutadans quan reben crèdits i influències de les altres cultures.

Sobre aquestes bases de reconeixement de la dimensió sociològica i
demogràfica, del reconeixement oficial i de l’amplitud de la seva
pròpia dinàmica creativa es pot elaborar un mapa europeu de les
cultures, d’aquelles cultures que permeten rebre i donar en l’àmbit
europeu i que no queden reduïdes al manteniment d’unes caracterís-
tiques entranyables, però d’abast local; d’aquelles cultures que, a tra-
vés de la seva pertinença, et permeten viure la pròpia dimensió de
ciutadania europea.

Per això, he proposat a alguns membres de la Convenció la necessitat
d’establir constitucionalment una institució europea encarregada de
vetllar per l’aprofundiment comú de la cultura i per l’enfortiment
de la diversitat cultural. Seria una institució d’impuls i de coordina-
ció, no pas de naturalesa legislativa o executiva.

Haurien de constituir aquesta institució els representants de les ins-
titucions polítiques d’aquestes cultures, tant dels estats com de les
regions afectades, les quals hauríem de treballar implicades amb la
pròpia «societat civil» de la cultura. Per dir-ho gràficament i sintèti-
cament, es tractaria de crear una «UNESCO europea», instituciona-
litzada amb la força de la mateixa Unió, com identificadora d’aquesta
identitat i, alhora, més vinculant per la seva constitucionalització que
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la tasca del Consell d’Europa avui. Comprendria la dimensió cultu-
ral de la Unió Europea en la seva tasca d’impuls i la constituirien els
estats i les regions amb cultura pròpia de dimensió europea.

El seu objectiu hauria de ser promoure a tot Europa la difusió del
patrimoni cultural comú, les «arrels» compartides i les «contraposi-
cions», i el pluralisme que ha fet de motor del dinamisme cultural
europeu. Hauria de poder penetrar en els diversos sistemes educa-
tius per a introduir-hi aquesta visió cultural europea.

Hauria de vetllar per l’enfortiment de la diversitat cultural europea,
defensant-la de la tendència a l’homogeneïtzació del mercat i del plu-
ralisme ideològic i de tota mena.

Hauria de potenciar el sentit de la cultura com a font de «personalit-
zació» dels ciutadans, vetllant perquè els estats i les regions dones-
sin prioritat a l’educació humanista i perquè els mitjans de comuni-
cació s’impliquessin en aquesta tasca, exigint-los una alta qualitat
professional d’acord amb la seva funció social.

Un dels seus reptes més importants hauria de ser el foment d’indús-
tries capaces de dissenyar i de produir d’acord amb aquest sentit de
la cultura i de promoure’n la penetració en els mercats interiors eu-
ropeus i en els internacionals.

Hauria de possibilitar que els creadors de cultures demogràficament
menys significatives tinguessin garantida, en funció de la seva qua-
litat, la projecció europea i mundial per mitjà dels canals de difusió
concertats.

Algunes regions podríem trobar, per aquesta via, un reconeixement
d’abast institucional europeu que afectaria allò que cada poble sent com
a propi i indelegable: el seu signe d’identitat cultural. Alhora, aques-
ta participació indicaria la voluntat d’unitat amb el projecte europeu.

Aquesta iniciativa, l’he proposada a diversos convencionals per tal
que sigui avaluada al si de la mateixa Convenció. Aprofito aquesta
plataforma per a tornar-hi a insistir i per a cercar complicitats al vol-
tant d’aquest objectiu.
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6. Resum i conclusió

Torno a la pregunta inicial: Què és raonable esperar en la futura
Constitució europea del paper de les regions?

1. Una declaració en els primers articles de la importància regional
d’Europa. Caldrà vigilar que el to emfàtic d’aquesta declaració no
amagui la marginalitat institucional al llarg de la mateixa Consti-
tució.

2. Que el principi de subsidiarietat s’apliqui a tots els nivells euro-
peus, no només entre la Unió Europea i els estats.

3. La possibilitat de les administracions regionals de representar el
propi estat en la Comissió (art. 203 del Tractat) i, alhora, la decla-
ració que els estats complexos han d’arbitrar el sistema de represen-
tació regional al seu si, tot reconeixent que la institucionalització re-
gional és competència de cada estat.

4. Que la Comissió pugui dirigir-se directament a les administra-
cions afectades per les seves resolucions, especialment a aquelles
regions amb capacitat legislativa, en la seva tasca consultiva i de
col·laboració.

5. Que el Comitè de les Regions ho sigui només de les regions; que
distingeixi entre regions administratives i regions amb poder legis-
latiu. Que faciliti l’accés directe d’aquestes a les institucions europees
quan la matèria ho justifiqui. Que faciliti l’accés al Tribunal de Jus-
tícia d’una manera directa a les regions amb poder legislatiu que ho
necessitin. Que aclareixi la seva representativitat democràtica en fun-
ció del seu caràcter regional i no com a estament de representació de
la regionalització dels estats, i que la seva composició obeeixi a cri-
teris de representació que signifiquin la proporcionalitat demogràfica

6. Que tingui rang d’institució europea.

7. Que la relació reconeguda constitucionalment entre Parlament
Europeu i parlaments regionals permeti elevar a la institució parla-
mentària europea el debat que es generi en l’àmbit regional sobre
qüestions que afecten responsabilitats administratives europees. Que
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es pugui fer arribar presencialment la veu dels parlaments regionals
afectats en els debats en comissió del Parlament Europeu.

8. Que, d’acord amb la seva dimensió política, el reconeixement di-
ferencial de les regions tingui aquestes característiques:

— Que vingui donat per la necessària diferència i per l’estatut espe-
cífic de les regions amb competències legislatives a l’hora de relacio-
nar-se amb la Comissió en les funcions consultives i avaluadores dels
diversos programes i iniciatives legislatives.

— Que sigui, d’acord amb el seu estatut, a l’interior del Comitè de les
Regions.

— Que hi hagi un reconeixement de la realitat cultural europea al si
de la institució cultural «constitucionalitzada» com a membre de ple
dret.

Amb aquestes mesures, degudament reconegudes a la mateixa Cons-
titució, les regions que tenen una dimensió política prou arrelada en
la seva consciència col·lectiva poden trobar el seu lloc institucional a
Europa, en el marc de l’estat al qual pertanyen.

Totes aquestes mesures —excepte la institució de caràcter cultural—
estan degudament plantejades al si de la Convenció. Cal, em sembla,
una tasca intensa de sensibilització, de neutralització d’inèrcies cen-
tralistes, per tal de poder-les assolir. Si som capaços de precisar po-
líticament i tècnicament els objectius, tindrem més possibilitats.

Conferència al Castell de Peralada, 9 de juny de 2003
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Medalla d’honor del Parlament,
en la categoria d’or, al Reverend
Arquebisbe Desmond Tutu

Senyor, aquest Parlament que us acull és hereu d’una mil·lenària ins-
titució coneguda en l’època medieval com Pau i Treva. Enmig de les
lluites sagnants dels nobles entre ells i dels vassalls amb llurs se-
nyors, que comportava tota mena d’actes vandàlics per a destruir
l’enemic (poblats saquejats, collites cremades, esglésies violades,
bestiar degollat i desoris sens fi), va néixer un moviment encaminat
cap a la reconciliació gradual, mitjançant períodes d’armistici que
anessin preparant el terreny cap a una pau definitiva. L’Església fou
capdavantera d’aquest moviment pacificador. Al concili de Tolu-
ges, a la Catalunya Nord, l’any 1027, Oliba, abat de Ripoll i bisbe
d’Ausona, per l’absència del titular de la diòcesi d’Elna, presidí una
assemblea conciliar on per primera vegada es dictaminaren les cons-
titucions que havien de regir els períodes de descans en la lluita: des
de les nou hores del dissabte fins a la primera hora del dilluns, es
prohibia a tothom d’atacar el seu enemic dins el territori sotmès a la
treva. Era un primer pas, sense dubte petit, però significatiu, cap a
un procés de recerca d’una pau molt més àmplia i, a la llarga, defi-
nitiva. Era un compromís realista per a aconseguir de mica en mica
l’objectiu.

El nostre poble, al llarg de la seva mil·lenària història, no ho ha tin-
gut gens fàcil a l’hora de fer respectar la seva identitat nacional. No
sempre li ha estat possible trobar una sortida incruenta en la defen-
sa dels seus drets civils, malgrat que sempre li ha estat reconeguda
la seva capacitat negociadora, pactista, per tal d’aconseguir la pau
pels camins raonables.

La darrera experiència viscuda —quaranta anys de dictadura fran-
quista, durant els quals vam sofrir una vegada més persecució en
allò que més ens identifica com a poble: la llengua i la cultura—,
hem mirat de superar-la mitjançant una transició política pacífica.
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Inflexibles en els nostres principis i sense claudicar en els nostres
drets, hem procurat —i procurem encara— recuperar-los per mit-
jans democràtics, amb la força de la raó i del diàleg amb els altres
pobles de la península. Potser això fa més llarg el camí. Malgrat tot,
no volem afluixar en aquest desig de construir el nostre futur pels
camins de la democràcia, de la convivència i de la tolerància. Ca-
mins que vós coneixeu prou bé, car han estat els vostres en aques-
ta llarga marxa cap a la superació de l’apartheid a la República de
Sud-àfrica.

Vós, senyor, vau néixer en un país on la discriminació racial feia
prop de 350 anys que era ben arrelada, des del 1652. Els nouvinguts
havien convertit en esclaus els dos pobles majoritaris —els san i els
khookhoi— que habitaven aquell indret, com també ho feren amb
negres portats d’altres contrades d’Àfrica.

Quan el 1815 els anglesos s’apoderaren de la colònia holandesa, mal-
grat provenir d’un país que havia prohibit la venda d’esclaus i malgrat
que en tot l’imperi britànic havia nascut un moviment en pro de
l’abolició de l’esclavitud, no per això canvia la situació.

Vós, que des de petit havíeu sofert en pròpia carn la injustícia de la
discriminació, durant els anys d’estudi a Londres vàreu poder
comprovar la gran diferència de comportament que hi havia entre
els anglesos del Regne Unit i els seus compatriotes a Sud-àfrica.
Mentre a la capital de l’imperi una funcionària reprenia un blanc que
pretenia passar-vos davant, allà feien més i més insuportable
l’apartheid. Hendrik Verwoerd, el fanàtic racista, imposava noves lleis
discriminatòries: autobusos reservats per als blancs; prohibició de
freqüentar les mateixes platges, de compartir espais públics com
camps d’esport o piscines, i establiment de homelands, zones pobres
i improductives. En una d’aquestes zones foren reclosos els 60.000
habitants de Sophiatown, ciutat on exercia el seu ministeri sacerdotal
el pare Trevor Huddleston, el qual —com vós heu reconegut en més
d’una ocasió— va desvetllar el vostre sentiment cristià de defensa
dels drets dels més febles. Ell, fervent seguidor de l’estratègia de la
no-violència de Mahatma Gandhi i de Martin Luther King, va esde-
venir president del Moviment Antiapartheid al Regne Unit. I vós
vau seguir-li les petjades.



395Món

Ja professor a Alice i capellà en la Universitat de Fort Hare, el cèle-
bre maig francès de 1968 va ser un moment clau en la vostra presa de
posició. La brutal repressió de la policia davant l’assentada pacífica
dels estudiants us va commoure profundament. Vint anys més tard
encara ho recordàveu amb aquestes paraules: «Mai no havia plorat
tant com aquells dies.»

El vostre nomenament com a degà de Johannesburg l’any 1975 va
omplir de satisfacció els ciutadans de color. Mai una persona negra
no havia ocupat un càrrec tan eminent. Assumint la vostra represen-
tativitat, vau enviar una carta al primer ministre, John Vorster, ma-
nifestant-li la vostra preocupació pel futur del país: «Tinc la sensació,
la por, cada vegada més intensa, que si no es prenen mesures dràs-
tiques molt aviat, la sang i la violència esclataran a Sud-àfrica inevi-
tablement. El poble negre ha aguantat fins aquí, però no podrà fer-
ho més. La gent, arribada ja a la desesperació extrema per la situació
de desesperança, injustícia i opressió, usarà mitjans més contundents.
Em temo que hem arribat a un punt sense retorn, en què els esdeve-
niments se’ns escaparan de les mans i ja res podrà evitar un desen-
llaç sagnant indescriptible.» Una vegada més, van fer orelles sordes
als vostres clams profètics.

Des dels vostres diferents llocs de responsabilitat pastoral, com a
bisbe de Lesotho i secretari general del Consell de les Esglésies Sud-
africanes, vau continuar, mitjançant discursos, articles, sermons i
entrevistes, fent crides a favor de la justícia i la convivència, fins a ser
titllat de revolucionari pel Govern i la premsa, que us va motejar com
a «insecte amb ulleres fosques». De fet, mai no vau predicar la vio-
lència, i només repetíeu que «l’apartheid contradiu la Bíblia i les en-
senyances del cristianisme».

L’acusació que us feien els dirigents del vostre país no va ser compar-
tida més enllà de les seves fronteres. Per això el 15 d’octubre de 1984
us fou concedit el Premi Nobel de la Pau, amb el qual es donava su-
port no solament a vos, sinó «a molts altres individus i grups africans
que, per la seva lluita en pro del dignitat humana, la fraternitat i la
democràcia, són l’admiració del món sencer». Així ho vau reconèixer
en el vostre discurs d’agraïment: «Aquest premi és per a vosaltres,
tres milions i mig de persones que heu estat apartats de les vostres
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llars i llançades com si fóssiu escombraries. El món sencer us admi-
ra. Admirem que sigueu gent que continua estimant la pau.»

Tan gran era el vostre compromís amb els mètodes pacifistes que
fins i tot vau amenaçar de «fer les maletes i deixar el país» si no aca-
bava la violència amb què fins i tot els militants del Congrés Naci-
onal Africà —partit nascut amb ideologia pacifista—, desesperats de
tanta miopia i injustícia per part dels governants del Partit Naciona-
lista, actuaven davant les provocacions constants de les forces poli-
cíaques. «Matar, encara que ens provoquin, és una equivocació»,
repetíeu. «La nostra causa és justa i noble. Això farà que s’imposi
i ens doni la victòria. No podeu, per aconseguir la llibertat, emprar
els mètodes cruels que usen el nostres enemics contra nosaltres.»
Aquesta prèdica, però, us va comportar també molta incomprensió
per part dels vostres.

Malgrat tot, vau merèixer en tot moment el reconeixement de la je-
rarquia. De Lesotho vau passar a Johannesburg i, finalment, al setem-
bre de 1986 vau ser nomenat arquebisbe de Ciutat del Cap, seu
primada de l’Església anglicana a Sud-àfrica.

Des de la catedral d’aquella ciutat, entre càntics i pregàries, vau
encapçalar la manifestació més multitudinària de denúncia per
l’aniquilació que el govern de Botha duia a terme dels moviments
antiapartheid. L’astorament de la policia, que no sabia què fer, i l’or-
dre de dispersió que us exigien no us van fer fer marxa enrere, i vau
ser arrestat junt amb altres companys de viatge. El temor a la indig-
nació del món sencer van fer molt curta la vostra detenció. Vós sabíeu
que era una reivindicació que tard o d’hora triomfaria. Havíeu dit:
«Hi haurà encara molts més detinguts, més desapareguts, més de-
portats i morts. Sí, la lluita serà dura. Però finalment serem lliures!
Ningú no ens detindrà en el camí de la llibertat: ni les bales de la po-
licia, ni els gossos, ni els gasos lacrimògens, ni la presó, ni la mort.
No, res no ens detindrà. Déu està amb nosaltres.»

Dos anys més tard, el president De Klerk, en un intent d’apaivagar
la pressió internacional, alliberava els presos polítics —entre ells,
Nelson Mandela—, legalitzava el partit del Congrés Nacional Afri-
cà i decretava l’abolició de l’apartheid. El 1993 s’aprovava una nova
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Constitució i, l’any següent, el líder del partit capdavanter de la lluita
esdevenia president de la República de Sud-àfrica.

El llarg, difícil i cruent recorregut cap a la democràcia tenia un final
feliç. I en aquest pelegrinatge, vós hi heu estat cabdill i guia.

No us estranyi, per tant, que el Parlament d’aquest petit país, Catalu-
nya, sentint-se continuador de l’esperit pacifista des de fa tant de
temps arrelat en el nostre poble —tal com he exposat a l’inici d’aquest
discurs—, hagi estat molt sensible a l’hora de reconèixer els vostres mè-
rits en la defensa dels drets fonamentals de les persones. I atès que, en
el seu dia, va crear «la medalla d’honor a personalitats il·lustres que
siguin creditores d’un reconeixement excepcional», la Mesa d’aquest
Parlament, per unanimitat dels seus membres, en data 9 de maig de
l’any 2000, va acordar concedir la medalla d’honor, en la categoria d’or,
a vós, reverend Desmond Tutu, «per raó de la vostra trajectòria de
compromís amb els drets civils, fomentant la utilització de vies inte-
gradores i no violentes, i pel vostre alt sentit d’exigència ètica i la vostra
decisiva aportació en la reconciliació i la superació de la segregació
racial que ha fracturat la societat sud-africana durant tant de temps,
aportació que ha tingut un gran ressò a escala mundial, en pro de la
defensa de la dignitat humana, la fraternitat i la democràcia».

Therefore, do not be surprised that the Parliament of this little land, Catalo-
nia, feeling itself to be the upholder of the pacifist spirit that has been rooted
for so long in our people —just as I explained at the beginning of this ad-
dress—, has been very sensitive to the recognition of your merits in the defence
of the fundamental rights of people. And inasmuch as this Institution has
established the «Medal of Honour to illustrious figures who are deserving of
exceptional recognition», the Bureau of this Parliament, by unanimous vote
of its members on 9 May 2000, has resolved to grant the Gold Medal of Hon-
our to Your Grace, the Most Reverend Desmond Tutu, «for your path of com-
mitment to civil rights, promoting the use of integrative nonviolent methods,
and for your high sense of ethical demand and your decisive contribution to
reconciliation and to the surmounting of the racial segregation that has frac-
tured the South African society for so long, a contribution that has had a great
echo at world level, in favour of human dignity, brotherhood and democracy».

Medalla d’honor del Parlament al Reverend Arquebisbe Desmond Tutu
(Palau del Parlament, 7 de juny de 2000)
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Federació Mundial d’Associacions
per a les Nacions Unides

En nom del Parlament de Catalunya, m’uneixo també al desig ex-
pressat que l’Assemblea Plenària de la Federació Mundial d’Asso-
ciacions per a les Nacions Unides sigui profitosa.

Catalunya, el país que els acull, i Barcelona, la seva capital, se senten
honorades per aquesta trobada, la qual em dóna l’oportunitat d’apor-
tar-hi, breument, dos punts de reflexió, condicionats, sens dubte, pels
esdeveniments recents al voltant de la guerra de l’Iraq.

Primer. Les Nacions Unides no són només una convenció: són una
institució, la institució mundial de la pau, de la convivència, del dià-
leg entre pobles i estats. Les institucions públiques no són només un
instrument, sinó que són també una fita assolida, la confirmació
d’un signe de convivència, d’un desig universal compartit. Un ins-
trument només es pot mesurar per la seva utilitat immediata: si m’és
útil, el faig servir; si no em serveix, el deixo de banda. En canvi, un
acord assolit d’abast mundial de desig de convivència universal,
vinculant tothom en una institució, és quelcom més. No es pot va-
lorar solament per la seva funcionalitat immediata, no es pot instru-
mentalitzar en funció de les pròpies estratègies o tàctiques parti-
culars, per legítima que pugui ser la causa a defensar. Participar en
una institució com les Nacions Unides exigeix unes pautes de com-
portament modulades pel compromís universal de convivència i de
diàleg. Aconseguir modular aquests comportaments particulars és
l’èxit màxim d’una institució.

Podrem opinar si cal o no reformar la institució, però no és vàlid ins-
trumentalitzar-la per la via dels fets consumats. De fet, no hi ha, al
meu entendre, millor assoliment de la convivència mundial que sub-
jectar-nos tots al respecte i a l’exigència que comporta el fet de par-
ticipar en una mateixa institució, d’estar obligats a respectar les se-
ves lleis internes.



399Món

El diàleg entre persones, entre pobles, exigeix —com tal llenguatge—
un punt de convencionalisme si volem que sigui raonable, intel·li-
gible, i no només una pura correlació de forces. El respecte a la ins-
titució pública és el llenguatge de la nostra voluntat de convivència
amb raonabilitat.

Cal que les estratègies més acurades i els objectius més justificats no
malmetin el llenguatge institucional entre els pobles i els estats. El
fet que tots els estats estiguin aixoplugats en un mateix sostre demo-
cràtic —el de les Nacions Unides— és un assoliment tan important
que, a les exigències d’aquest fet, hi hem de supeditar totes les tàc-
tiques del moment. Evidentment, això significa un repte per a les
mateixes Nacions Unides, que han d’esdevenir eficaces i àgils per a
poder respondre als problemes que han d’afrontar, i no han de ser un
escut que empari actituds dilatòries, sinó de diàleg i de resolució.

Segon i darrer punt. Vostès representen la mobilització ciutadana, la
militància cívica en aquests valors que signifiquen les Nacions Uni-
des. La democràcia no és només el simple compliment d’unes nor-
mes assumides pels ciutadans. És també, i sobretot, una actitud mi-
litant de civisme. La democràcia és, sobretot, la participació en la
construcció de la societat.

Sovint, les decisions polítiques es veuen allunyades de la sensibilitat
i de la percepció dels ciutadans. Ens cal, per a l’afermament del sentit
democràtic, fer vivent la permanent complicitat entre els polítics i la
societat, que només es guanya per la credibilitat moral dels primers.

La complexitat de les decisions polítiques és viscuda freqüentment
com un allunyament de la sensibilitat ciutadana. És aleshores quan
la societat surt al carrer a recordar el seu missatge; de vegades, fins i
tot amb un punt de malfiança envers els mateixos polítics. És llavors
quan el polític, que ha hagut de prendre decisions, amb més o menys
encert, se sent incomprès, perquè ell té la convicció o li sembla que
ha d’atendre molts factors que la població no pot tenir presents.

Però, normalment, aquesta incomprensió no és un problema de man-
ca de comunicació, que un bon màrqueting podria resoldre. És una
qüestió més profunda.
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Aquest divorci entre política i societat comporta l’exigència d’un re-
novat sentit democràtic, en el qual la participació ciutadana no sigui
fruit d’una deslegitimació política que alguns «aprofitats» pretenen
de vegades. El punt de trobada on el polític pot tornar a prendre con-
tacte amb les inquietuds de la societat és només en l’afirmació dels
valors ètics, que és l’únic espai que el poble admet per a fer política.
Quan la tàctica política és interpretada com la defensa d’interessos
particulars i egoistes i allunyada del bé comú, la societat civil cívica
i altruista s’allunya indefectiblement de la política. L’únic punt de
trobada possible amb el món polític que els pobles reconeixen com
a just és el dels valors ètics, assumits amb esperit militant.

Hi ha una altra manera, això sí, de connexió dels polítics amb la so-
cietat davant un conflicte mundial: la d’estimular sentiments col·lec-
tius de frustració o de prepotència enfront d’una visió humanitària,
més solidària. És la manera d’aixecar noves barreres, noves dificul-
tats, en la construcció d’una ètica d’abast mundial. Però això és con-
tribuir a realimentar el mateix conflicte i allunyar el poble de la par-
ticipació en la seva resolució. Només quan la democràcia no és tan
sols el compliment d’unes formalitats sinó també una actitud parti-
cipativa i constructiva en el civisme universal, els valors ètics poden
generar la necessària complicitat entre la política i la societat d’abast
mundial. Per això aplaudim aquestes trobades d’abast mundial, con-
vocades per les Nacions Unides per afrontar els problemes mundi-
als des de la complicitat de la societat civil altruista.

I vostès representen precisament això: el compromís cívic envers els
valors ètics, més enllà de les conveniències tàctiques, instrumentals,
de tot allò que significa l’existència de les Nacions Unides com a ins-
titució mundial, que expressa la voluntat i el desig de convivència,
de pau i de diàleg entre les nacions.

Del discurs a l’Assemblea Plenària de la Federació
Mundial d’Associacions per a les Nacions Unides

(World Trade Center, Barcelona, 9 de maig de 2003)
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Centre UNESCO de Catalunya
i KREDDHA - International
Peace Council for States,
Peoples and Minorities

Aquest Parlament és l’expressió de la voluntat del poble català de
mantenir la seva identitat cultural i lingüística i la seva dignitat po-
lítica i institucional. Durant segles hem estat perseguits, però en els
períodes de democràcia hem pogut recuperar allò que se’ns havia
negat. Aquest mateix Palau que ara els acull havia estat la fortalesa
militar del rei espanyol que el 1714 va abolir les nostres llibertats
polítiques. Posteriorment, va ser seu reial amb motiu de l’Exposició
Universal que Barcelona va organitzar com a exponent de la vitali-
tat econòmica del nostre poble, tant en el camp de l’agricultura com
en el de la revolució industrial. El 1931, el primer president de Cata-
lunya de l’època contemporània, durant la Segona República Es-
panyola, va decidir convertir aquest edifici en la seu del Parlament
català. Passada la llarga nit de la dictadura franquista, avui torna a
recuperar la seva funció institucional i democràtica. No podem obli-
dar quantes esperances frustrades, quant sofriment ha passat molta
gent del nostre poble per a assolir la nostra dignitat política amb pau
i democràcia.

És per això que, a Catalunya, valorem la seva dedicació a la pau i a la
resolució de conflictes per mitjà del diàleg i de l’assoliment d’acords
com pocs països ho fan. Durant el conflicte de l’Iraq, Barcelona i tot
Catalunya ha estat un dels indrets on molta, molta gent ha sortit al
carrer per fer sentir la seva veu —la del poble— en contra de la guer-
ra i a favor de la pau.

El crit de la nostra ciutadania era el de no acceptar, per cap motiu
polític, geoestratègic ni de cap ordre, la mort de gent innocent. La
guerra és un esdeveniment irracional i només es justifica des de la
irracionalitat. El nostre món civilitzat no pot decidir una guerra des
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de la fredor de les anàlisis geoestratègiques. Quan als polítics se’ns
dóna la responsabilitat que tant reclamem, és per a cercar altres vies
de resolució dels conflictes: no per la pura imposició de la força mi-
litar.

«No en el meu nom», es deia en les grans manifestacions. És a dir,
se’ns recordava, als polítics, que no estem legitimats per a declarar
una guerra. I menys quan encara hi ha mecanismes per a evitar-la.
I mai, una guerra «preventiva». El poder polític té uns límits quan
aquests afecten els valors de la ciutadania. I la pau és un d’aquests
valors que el poble no transfereix als polítics. Ni tampoc «en nom de
Déu». No es pot abusar ni usar el nom de Déu en va. La reiteració
permanent de «Déu beneeixi tal nació» en el marc d’una guerra és
voler apropiar-se de la invocació a Déu per a la pròpia causa. És vo-
ler «embrutar» el nom de Déu.

Només la complicitat ètica entre la societat i l’estament polític pot
generar aquella legitimitat del poder que es basa en l’autoritat que
dóna la credibilitat moral guanyada a pols. No n’hi ha prou —tot i
que és imprescindible— amb el compliment del procés de presa de
decisions definit per la «democràcia formal». Cal tenir vivent la com-
plicitat, la confiança moral, entre uns i altres.

La democràcia no és solament un conjunt de normes que ens preser-
ven de la tirania. És també una actitud que els polítics i la gent hem
de compartir. Cadascú en el seu àmbit. I som els polítics els qui, es-
coltant el missatge actiu i militant de la població, li hem de donar una
sortida positiva. No n’hi ha prou a mantenir les formes.

En el nostre món d’avui hem de ser conscients que, a un determinat
flux d’informació —i en això la televisió hi juga un paper absoluta-
ment determinant—, li correspon un flux d’actituds públiques. Les
manifestacions d’aquests dies no són només unes reaccions imme-
diates a uns estímuls televisius. Són, al meu entendre, la forja d’una
consciència col·lectiva, d’unes actituds compartides per la ciutadania.
No són un fet efímer. No ho haurien de ser.

Les institucions polítiques, des de l’ONU fins als governs dels països,
no tenen com a propietaris els polítics que hi accedeixen. Les insti-
tucions no estan al servei de les tesis del polític de torn. No es pot dir:
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«l’ONU no fa el que jo crec que ha de fer i, per tant, tiro pel dret»,
perquè les institucions no són dels polítics, dels partits, sinó del po-
ble. I l’ONU és de tota la població mundial. Altrament, entrem en el
camp de l’arbitrarietat, o en el de la llei del més fort.

La pau es fa teixint complicitats de tot ordre: materials, culturals,
espirituals. La pau es fa traient les armes del cor de les persones, es-
pecialment del cor dels polítics. És per tot això que aquest Parlament
se sent dignificat amb la presència de vostès. I és per això que aco-
llir-los no pot reduir-se a un acte protocol·lari convencional, sinó que
és la manifestació del desig de participar amb vostès en la necessà-
ria reflexió que hem de fer tots plegats davant aquest immens clam
a favor de la pau que ha sorgit arreu del món, i, si m’ho permeten,
diré que d’una manera molt especial a Catalunya.

Paraules de benvinguda al Centre UNESCO de Catalunya
i KREDDHA - International Peace Council for States, Peoples and Minorities

(Palau del Parlament, 9 de maig de 2003)
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UBUNTU - Fòrum Mundial
de Xarxes de la Societat Civil

Abans en Federico [Mayor Zaragoza] deia: «Aquesta és la casa de la
paraula», i és cert, un parlament és la casa de la paraula.

Però en Federico, entre altres coses, és poeta, i sap, com a poeta, que
perquè la paraula tingui contingut cal que rebi aquella força creati-
va que només pot donar-li l’interior de la persona. I també sap que
la paraula pot ser una arma per a buidar de contingut els conceptes,
i, per tant, aquest Parlament —com tots els parlaments del món—
lluita amb si mateix perquè la paraula pública no sigui un eslògan
buit de contingut, sinó que passi per la consciència personal de tots
els qui en formem part. El Parlament és efectivament la casa de la
paraula, i tots plegats lluitem perquè aquesta paraula tingui realment
un contingut personal i creatiu.

Dic això perquè tots vostès estan compromesos en l’intent de mirar
el món d’una manera diferent de com s’acostuma a fer en aquests
moments. El nostre món fa servir sovint paraules boniques, però cal
el sentit crític dels ciutadans per a despullar aquestes paraules, que,
tot i ser boniques per fora, contenen per dintre una càrrega ideològica
important i, sobretot, una manera de vendre interessos concrets.

El nostre món avança fent servir paraules com, per exemple, la trans-
parència dels mercats. Si vostès s’hi fixen, la paraula transparència és
molt bonica, però, segons com s’aplica, vol dir que no hi ha res que
pugui prohibir als agents del mercat la seva activitat, i, en definitiva,
fa que l’última paraula de la convivència humana la tingui precisa-
ment el mercat. També hi ha una altra paraula que fem servir en
aquest món cada vegada més unitari: la paraula flexibilitat, que no vol
dir altra cosa que l’última raó de ser de l’activitat econòmica és el
rendiment per als accionistes. Si s’hi fixen, fonamentalment vol dir
això.

Davant d’aquesta qüestió, aquí al Parlament de Catalunya ens hem
de plantejar si l’última paraula de la convivència humana l’ha de



405Món

tenir el mercat o la política. I quan diem «la política» no ho diem pen-
sant en aquella concepció de la política segons la qual també la
transmutem en mercat, oferint productes —promeses electorals— als
nostres ciutadans pel tal que ens votin cada quatre anys o cada sis
anys, sinó mirant de ser capaços de donar contingut a les paraules de
la convivència humana que facin que la política sigui, com a espai
públic, el centre i l’última paraula de la pròpia convivència.

Cal tenir present que, si l’última paraula la té el mercat, la democràcia
no és una actitud participativa i constructiva. La democràcia seria,
llavors, unes simples regles del joc perquè la gent no xoquem entre
nosaltres; no perquè tinguem un determinat projecte en comú on tots
acceptem un compromís envers les persones del nostre entorn, sinó
només perquè ens mantinguem al màxim d’aïllats, sense crear con-
flictes en aquest aïllament.

Si la democràcia és això, vol dir que l’última paraula la té el mercat,
perquè els polítics hem estat incapaços de plantejar unes hipòtesis de
convivència humana més enllà d’aquella transparència i d’aquella
flexibilitat que abans els deia.

I si aprofundim en aquest sentit, l’educació no seria altra cosa que en-
sinistrar la gent en la lluita per la pervivència física, o per l’èxit, ente-
nent per èxit aquella transmutació econòmica que ens fa triomfar per
sobre de tothom. I, mentrestant, haurem individualitzat les pors de
les persones i la gent viurà el seu propi drama, perquè, mentre anem
donant certesa creixent a la transparència i a la flexibilitat —com una
mena de vasos comunicants—, anem donant incertesa als ciutadans.

Es tracta, doncs, de veure si la política abdica el seu compromís, o bé,
malgrat ser conscient que el mercat és necessari, desitja tenir l’últi-
ma paraula per a trobar la dimensió humana de la convivència.

Aquí sí que els polítics —i entenent per polítics no només els qui ens
hi dediquem les vint-i-quatre hores del dia, sinó tot ciutadà en la seva
dimensió política— hi tenim una gran responsabilitat. Perquè, fixin-
se bé, a través de la xarxa, el capital esdevé universal, però la política
esdevé cada vegada més local i, a més, els estats es converteixen en
una espècie de corporativisme polític per a fer front a l’universalis-
me del capital i, en definitiva, no tan sols abdiquen aquesta situació
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d’equilibri en la redistribució de riquesa i de responsabilitats, sinó
que configuren la seva política com a conseqüència d’aquesta univer-
salització del capital. És un dels punts que em sembla que els qui
estem en responsabilitats polítiques hem de tenir present.

Però, si l’última paraula la té la política, la política en majúscules
només es pot sostenir amb aquest acte de confiança total amb la lli-
bertat del ciutadà, entenent per llibertat no només fer el que em sem-
bla, el que em dóna el gust i la gana, sinó donar a la llibertat el seu
sentit més profund, que és aquella creativitat que jo, com a ciutadà,
porto dintre meu per a vincular-me a les persones del meu entorn. És
una paradoxa que la llibertat sigui una crida a la vinculació amb els
altres, però és que moltes vegades el missatge que se’ns dóna de la
llibertat, que és aquest valor més preuat que portem dintre nostre,
també ens el transmuten i ens el deixen només amb aquella possibi-
litat d’elegir diverses opcions, sense posar-hi per dintre la nostra
pròpia càrrega personal.

I, ves per on, des de la llibertat, la vinculació amb els altres és un acte
gratuït, perquè surt de dins. I és a partir d’aquí que la nostra relació
amb els altres només pot passar per un camí, que és el del diàleg. La
gran aventura humana, al meu entendre, la que està a l’abast de tot
ciutadà, és la capacitat de dialogar amb la persona que tens al costat.
I dialogar vol dir: primer, intentar conèixer l’altre amb tota la seva ri-
quesa; segon, comprendre’l, i comprendre’l vol dir saber-te enriquir
amb la mirada que l’altre té de les coses, i acaba, finalment, amb l’in-
tent de compartir.

Per tant, si l’última paraula la té la política en majúscules, el gran
projecte humà és gratuït i el gran projecte humà acaba amb el fet de
compartir. I, aleshores, acceptarem el mercat com la institució bàsica
que dóna més responsabilitats, que pot ajudar més a equilibrar i a
canalitzar els recursos, sense abdicar, però, allò que ens defineix com
a persones.

I segurament, des d’aquesta perspectiva, haurem de veure que el
treball no és només com una contraprestació a un salari, sinó que
el treball és la dignitat de la nostra aportació a la societat, és l’opti-
mització de les nostres capacitats envers la societat. I entendrem que
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la cultura no és només una espècie de derivació de l’oci per entre-
tenir-nos i per passar-nos-ho bé, sinó que és una crida permanent a
la creativitat personal, a la capacitat contemplativa i a la capacitat
crítica.

Davant d’aquesta dialèctica —al meu entendre, absolutament ne-
cessària i enriquidora—, segurament ens cal una xarxa que iguali
els espais del mercat amb els espais d’aquest humanisme, perquè en
aquests moments no es dóna el mateix espai en la xarxa econòmica
i en la xarxa d’aquests valors de l’humanisme.

Caldrà, doncs, fonamentar-nos en una altra base, que és la següent:
l’humanisme o és universal o no és humanisme, perquè l’humanis-
me valora les persones precisament perquè som persones, i ni el co-
lor de la pell, ni el sexe, ni la religió poden ser una frontera en aquesta
relació humana. Però, si no hi ha una xarxa que englobi aquesta vi-
sió universal, tot això quedarà en la consciència de cadascú, però no
serà operatiu per a fer que aquells vasos comunicants tinguin, com
a última paraula dels nivells i dels desnivells, allò que valora més la
persona.

I així entendrem la democràcia no com un sistema, sinó com una
actitud. Probablement, la xarxa en la qual ens enfrontem és una xarxa
d’un espai gran des del punt de vista territorial, en la profunditat de
l’humanisme i amb una actitud compromesa de tots els ciutadans.

Permetin-me, per tant, que, des d’aquest Parlament, desitgi que sa-
piguem tots trobar la magnitud del nostre espai i que sapiguem im-
primir a aquest espai la força del diàleg amb tota la seva capacitat
d’aventura humana, de tal manera que sigui el signe que demostri
que molta gent creu en les possibilitats de transformació de la nos-
tra societat.

Segona reunió plenària de la iniciativa
UBUNTU - Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil

(Palau del Parlament, 1 de març de 2002)
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Cinquè aniversari
del Tractat d’Ottawa

Your Majesty, Mr. Deputy-Chief of the United Nations, senyores i se-
nyors, el Parlament d’aquest poble mil·lenari, amb una llengua i una
cultura pròpies i amb una tradició política específica, que es diu Ca-
talunya, se sent honorat amb la vostra presència. Alhora, us agraeix
la vostra implicació personal, el vostre compromís, en aquesta tasca
noble de vetllar pel compliment del pacte internacional d’eradicar les
mines antipersona arreu del món que es va prendre en el Tractat
d’Ottawa l’any 1997. Cal que els acords polítics i institucionals tinguin
la força de tota la societat, conscient de l’esforç que hem de fer per-
què milers i milers de persones no morin o no quedin greument dis-
capacitades, com a víctimes innocents d’uns sistemes bèl·lics indiscri-
minats.

El camí cap a la pau és difícil i dur i sovint ens fa fer marrades llar-
gues. Sembla que avui «la llei del més fort» es vulgui imposar com
la darrera paraula de la convivència humana. L’escalada de despe-
ses en armament és contrastada, en una espiral cruel, per una radi-
calitat sectària en forma de «guerrilles», pràcticament suïcides. És
així com vivim el dia a dia dels conflictes actuals més punyents, al
Pròxim Orient i a tants altres indrets on la força de les armes i el ter-
rorisme volen imposar la seva llei.

Sabem que cal anar a l’arrel dels problemes. Cal treure les armes del
cor de les persones. Cal obrir perspectives als col·lectius de persones
abandonades i marginades en l’aspecte econòmic, cultural o social,
que se senten menystingudes en la societat d’avui, perquè es pu-
guin encarrilar en el camí de la pau. Cal que la força militar sigui
controlada i orientada per organismes democràtics universals com
les Nacions Unides. Que s’empri només per a imposar els drets hu-
mans arreu i no per a generar dialèctiques de ressentiment i d’odi.
Cal posar fre a la cursa armamentista i dedicar més i més recursos
al creixement econòmic, educatiu i cultural del Tercer Món i del
Quart Món.
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Tots els avenços en els acords de desarmament d’aquests darrers
quinze anys estan encara molt i molt lluny d’encaminar-nos cap a la
cultura de la pau. Cap causa humana no justifica la mort d’una per-
sona innocent. Per això, en cap confrontació bèl·lica no s’ha d’establir,
mai, la diferència entre les morts de persones del bàndol enemic i les
morts fruit dels efectes anomenats col·laterals, com si aquests darrers
s’haguessin d’acceptar com a mal menor. Cal rebel·lar-nos davant
tota mort violenta.

I la nostra rebel·lió és un compromís contra les causes de la violència:
la misèria, la discriminació, la ignorància, la prepotència, l’interès
econòmic —sempre il·legítim— que hi ha rere tota causa bèl·lica.
Volem un món de tolerància, de diàleg, de solidaritat envers els més
febles, i volem que els organismes responsables de l’ordre civil mun-
dial tinguin el control en el cas que calgui arribar a la violència per
a reparar les injustícies contra els drets humans.

Em permeto recordar unes paraules del rei Hussein de Jordània, que
tant va treballar per a una pau justa a l’Orient Mitjà: «Estem intentant
assolir el desig de tot el poble en la recerca d’una pau justa a la regió:
estem fermament en contra de qualsevol tendència destructora i mor-
tal i contra l’ús d’armament de destrucció massiva. Demanem a tot
el món que es mantingui unit contra tot aquell que busqui la destruc-
ció o doni suport al terrorisme, en qualsevol lloc on estigui. [...] Hem
demanat al món l’inici d’un diàleg seriós i objectiu per tal d’establir
una nova cooperació, lliure d’egoismes i del desig de posar interes-
sos mesquins per davant d’altres de major importància.»

Per això, davant els conflictes bèl·lics que se serveixen de la religió
com a motivadora del mateix conflicte, cal recordar la veu de Déu
adreçada al poble d’Israel: «Has d’estimar Déu de tot cor, amb tota
l’ànima i amb totes les teves forces; estima els altres com a tu mateix»
i «Déu va crear l’home a imatge i semblança seva».

O, com explica el xeic Mohammed el Ghazali, de la universitat al-
Azhar del Caire: «El profeta de l’Islam diu el següent: “he estat en-
viat per perfeccionar i executar l’ètica”, i el seu nebot Ali ibn Abi
Talib va explicar el següent al profeta: “Voleu que us parli d’una si-
tuació que és més sublim que tot allò que es pot assolir a través del
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dejuni, l’oració o l’abnegació? Reconcilieu-vos amb els vostres ene-
mics, ja que les baralles i les enemistats destrueixen la fe.”» I la ma-
teixa veu de Jesucrist, a les Benaurances, al Sermó de la Muntanya:
«Sortosos els portadors de la pau perquè seran anomenats fills de
Déu»; «Heu sentit que es va dir: “estimaràs el teu proïsme, però no
el teu enemic”. Doncs jo us dic: estimeu els vostres enemics i pregueu
pels qui us persegueixen, perquè sigueu fills del vostre Pare del cel,
que fa brillar el sol damunt de bons i dolents i fa ploure sobre justos
i injustos. Que, si estimeu els qui us estimen, quina recompensa us
guanyeu?» I per arribar a l’experiència ètica d’enfrontar-nos a les
causes de la violència, cal recordar les paraules de l’evangeli: «Se-
nyor, i quan et vam veure afamat i et vam alimentar?, o assedegat i
et vam donar de beure? I quan et vam veure foraster i et vam acollir?,
o despullat i et vam vestir? I quan et vam veure malalt o a la presó,
i et vam venir a veure? I el Rei els contestà: “Us ho ben asseguro, en
la mesura en què ho vau fer a un d’aquests germans meus més pe-
tits, a mi m’ho féreu.”»

Com és possible que la religió serveixi per a alimentar conflictes i no
per a reconduir-los cap al camí de la pau? Ni el domini sobre el po-
der bèl·lic o econòmic o religiós ha de privar que arribi el missatge de
la pau amb la força en què està escrit en el cor dels homes de bona vo-
luntat.

Majestat, Catalunya és un poble compromès amb la Cultura de la
Pau. La nostra societat civil vol donar exemple de solidaritat amb les
causes mundials en pro de l’eradicació de la pobresa, de suport a
l’ensenyament en el Tercer Món, de compromís en els conflictes vi-
olents del nostre món. Per això, ens honora la vostra presència aquí,
perquè el vostre testimoni del desig de pau, de lluita contra la vio-
lència que pateixen tants i tants innocents, ens és un motiu per a re-
forçar encara més la dimensió universal de la nostra solidaritat com
a catalans.

Discurs amb motiu del cinquè aniversari del Tractat d’Ottawa
(Palau del Parlament, 20 de novembre de 2002)
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Pregó de Setmana Santa
a Tarragona (2000)

He de reconèixer que, de bon començament, vaig acceptar compla-
gut la invitació que em va fer el senyor president d’Associacions de
Setmana Santa per fer de pregoner d’aquestes celebracions. Conei-
xia aquesta tradició tan tarragonina, sabia la importància que té per
a la vostra ciutat i no m’eren desconeguts els esforços que feu tots
plegats per mantenir-la i dignificar-la cada vegada més. Sé que un
antecessor meu en la presidència del Parlament va tenir un honor
semblant l’any 1990, el M. Hble. Joaquim Xicoy i Bassegoda. Heu de
comprendre, doncs, que em plagui adreçar-me a tots vosaltres a
l’inici d’aquesta setmana tan assenyalada. Desitjaria fer-ho amb una
reflexió sobre la mort i el sentit de transcendència inherent a la nos-
tra condició humana.

Tenim ocasió de veure la mort molt a prop nostre: des de les notíci-
es diàries de la televisió fins a l’experiència personal d’un amic o d’un
familiar que ens deixa. La necessitat d’encarar-nos a aquest fet, a
aquesta realitat inevitable, va junt amb la nostra condició d’humans.
Deixeu-me fer, en aquesta ciutat de cultura mil·lenària, un breu, bre-
víssim, recorregut per diverses cultures de la història de la humani-
tat per tal de veure com aquest problema tan actual, tan sagnant, com
la mort de gent innocent, de gent estimada, com la certesa de la nos-
tra pròpia mort, és viscuda des que l’home pren consciència de si
mateix; és a dir, quan l’home descobreix que l’altre, el seu familiar,
el seu veí, el seu amic, el seu company, és estimat com a tal i que, per
tant, la seva separació definitiva no és acceptada. La història de la
humanitat, la història de la cultura humana, ve determinada en gran
part per la recerca del més enllà, després de la mort. L’esperança
humana, el retrobament del sentit de la nostra existència, és el fruit
d’enfrontar-nos amb aquesta realitat. L’esperança, deia Charles Péguy,
és la més feble de les virtuts, però és la força més definitòria per la
qual les persones fonamentem el valor transcendent del nostre ésser.
Fem, doncs, aquest breu recorregut per la història de la cultura.
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La història de la humanitat, des del seus més remots orígens, ens mos-
tra els homínids com uns éssers abocats a la transcendència. Científics
eminents que, amb les seves descobertes a Atapuerca, han projectat
el prestigi de la vostra Universitat Rovira i Virgili als cercles més eru-
dits de la recerca científica d’arreu del món —parlo naturalment de
l’Eudald Carbonell i en Robert Sala—, en el seu llibre Planeta humà, ens
descriuen l’adquisició del llenguatge, la pràctica de l’art figuratiu i el
tractament dels morts com les adaptacions bàsiques que ens definei-
xen com a humans. «El llenguatge», ens diuen, «deu haver estat patri-
moni de pràcticament totes les espècies del gènere Homo. L’art i les
idees de transcendència manifestes en els enterraments formen part de
les adquisicions més recents» (pàg. 266). Però, quan parlen de «re-
cents» no volen dir pas d’abans d’ahir: «Tant la figuració com la for-
ma més primitiva de protecció dels morts tenen lloc per primera ve-
gada als tres-cents mil anys abans del present», assenyalen (pàg. 266).

Si bé, com diuen, «no hi ha un moment definit» de quan «ens vam fer
humans» (pàg. 266), sinó que fou «un procés llarg, que va iniciar-se
fa més de quatre milions d’anys» (pàg. 266), sí que podem assegurar que
uns dels elements bàsics que van fer avançar els primats en aquest
camí d’humanització, que —com ells insisteixen— «encara conti-
nua», fou precisament «el costum de cuidar els morts i la concepció
de donar-los la possibilitat d’una segona vida digna» (pàg. 222).

Només voldria remarcar que aquest costum ancestral —de milers i
milers d’anys i constatat en els indrets més llunyans del nostre pla-
neta— del «tractament dels morts» com una materialització d’una vi-
sió transcendent de la vida humana, o millor dit, segons els científics
esmentats, aquesta actitud envers els difunts, comporta, «en conse-
qüència, el pensament abstracte sobre la vida i la transcendència del
humans» (pàg. 215).

Aquesta pràctica funerària, present arreu, adquireix representacions
molt diverses. Carbonell i Sala ens diran: «l’enterrament i el ritual es
compliquen i varien moltíssim en l’espai i les diferents èpoques»
(pàg. 236). Malgrat tot, «les diferenciacions culturals no ens impedei-
xen de veure representats uns universals clars en les manifestacions
funeràries i que hem d’acceptar que formen part del nostre bagatge
com a gènere humà» (pàg. 242).
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El culte a la mort com a constatació d’una creença en una vida futu-
ra ha estat, doncs, omnipresent des dels inicis de la humanitat. Ells,
en la seva sepultura, «estaven acompanyats d’aixovar i ornament
personal»: petxines marines perforades, vèrtebres de peix, canins de
cérvol, penjolls d’os treballat i làmines de sílex, ornaments d’ivori,
bastons de comandament i un llarg etcètera d’elements que forma-
ven part de l’entorn familiar del difunt (pàg. 239).

Això que els vostres científics assenyalen com a bagatge cultural de la
més llunyana prehistòria es veu confirmat al llarg dels segles poste-
riors en les múltiples i més variades cultures d’arreu del planeta Terra.

Examinant cultures més properes, com són l’egípcia, la semítica, la
grecoromana, podem constatar tota mena de rituals funeraris, que
manifesten «la finalitat de recerca de la transcendència de l’esperit
humà» (pàg. 239).

Pocs pobles com l’egipci han expressat d’una manera més evident la
seva veneració als difunts. Testimonis d’aquesta veneració són les
grans piràmides, immensos laberints que amaguen en el seu interior
tota mena d’elements (sarcòfags, mòmies, utensilis, pintures...), que
manifesten el seu culte a la immortalitat dels humans.

L’Antic Testament bíblic és un bon compendi del pensament semí-
tic. Ezequiel profetitza davant una «estesa d’ossos»: «Jo obriré els
vostres sepulcres, us en faré sortir i us faré tornar a la terra d’Israel.
Llavors, poble meu, quan obriré els vostres sepulcres i us en faré
sortir, sabreu que jo sóc el Senyor. Posaré el meu esperit dins vostre,
recobrareu la vida, i us establiré a la vostra terra» (Ez 37, 12-14). I és
fruit d’aquesta esperança en el més enllà que Judes Macabeu, després
de la batalla, «va fer una col·lecta entre tots i va recollir dues mil
monedes de plata, que envià a Jerusalem per oferir un sacrifici pel
pecat. Un gest bell i noble, inspirat en el pensament de la resurrec-
ció. En efecte, si no hagués esperat que els caiguts en la batalla un dia
ressuscitarien, hauria estat superflu i ridícul de pregar pels difunts»
(2Ma 12, 43-44).

Tota la mitologia grega està impregnada d’elements que evoquen la
transcendència de la vida terrenal. Els déus, des de l’Olimp, estan
tothora a l’aguait del viure dels mortals. L’Hades grec —segons
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Michael Gibson— «era l’indret on tots els morts —bons i dolents—
viatjaven, guiats pel déu missatger Hermes. Només en arribar era
llur fat decidit. Alguns, particularment els qui havien ofès els déus,
sofrien, però els qui havien estat bons i prudents i amables, i els qui
havien assolit coratjoses empreses, podien menar una altra vida de
gran felicitat» (Mitologia grega, pàg. 21).

Els romans —la cultura dels quals deixà a Tarragona una de les seves
més grans petjades— mai no van tenir cap escrúpol a manllevar dels
pobles conquerits aquells valors culturals que van considerar opor-
tuns per als seus interessos o adients als seus propòsits. Els déus
romans no són sinó els dels grecs amb un altre nom i moltes de les
idees del culte als morts són també còpia de les d’ells. «Els romans»,
ens dirà Kerry Usher, «com molts altres pobles, estaven molt interes-
sats per la mort i pel benestar d’aquells que havien mort» (Mitologia
romana, pàg. 25), i el cerimonial que acompanyava els funerals era
molt precís i estudiat per tal que gaudís d’un viatge planer. «Era cos-
tum, als enterraments, de deixar menjar i beguda dins la tomba, i es
renovaven cada any per les parentals», festivitat anual «en què la
gent visitava els sepulcres i les tombes i els guarnia de flors», car «els
difunts, un cop enterrats, no eren en absolut oblidats».

Els pobles d’Occident, hereus d’aquestes cultures, hem continuat fi-
dels a aquest bagatge cultural, adaptat i reconvertit per la visió cris-
tiana. La història secular d’aquestes cultures que he esmentat és el
solc que travessa tots els temps i tots els indrets d’aquest comú de-
nominador de necessitat de transcendència. El missatge de salvació
cristià és la resposta profunda a l’angoixa existencial de l’home que
constata la seva finitud. I si la resposta a aquesta inquietud no vol
esdevenir també finita, no resta a l’home altra cosa que estar obert, es-
perançat, a la iniciativa de la pròpia transcendència. Vet aquí que la
lluita de l’home per trobar sentit a la seva vida passa necessàriament
per assumir una resposta que porti implícit el sentit del misteri.
L’aportació del cristianisme rau a situar el lligam de l’home en el més
enllà amb l’acceptació d’un fet històric que transcendeix la raó, que
es fonamenta en la gratuïtat, en la gràcia i el misteri. El sentit de la
mort i de la resurrecció de Jesucrist és des de la fe, pels creients, el
fonament de l’esperança en la transcendència.



417Conviccions personals

El missatge cristià, assentat sobre la base del Déu-Home ressuscitat,
va donar un valor encara més transcendent a aquest anhel o a aques-
ta aspiració dels éssers humans des de la seva més remota existència
o presa de consciència. La idea de la mort com a pas alliberador a una
vida més plena, després dels trasbalsos, neguits i sofriments del nos-
tre viure mortal, forma part de la creença més fonamental de la fe
cristiana. El ritual litúrgic es fa enorme ressò d’aquest pensament cris-
tianitzat. Les cerimònies religioses de tota la Quaresma fins a les de la
diada de Pasqua en són l’exponent més fidedigne. I els dies de Set-
mana Santa en són el seu compendi més valuós. El pas dels misteris
en la vostra processó de la Setmana Santa tarragonina és la visualit-
zació d’aquesta recerca humana des de la fe.

En el programa de convocatòria de l’any passat, el senyor alcalde
parlava de «fita remarcable dins del calendari tarragoní», de «vivèn-
cia íntima entranyable», d’«arrelat tarragonisme barrejat amb el senti-
ment religiós més pregon», i després d’afirmar que «la Setmana Santa
tarragonina és la més important de Catalunya i una de les més sin-
gulars d’Espanya», concloïa dient que, en aquests dies, «sigui per
tradició, espiritualitat o turisme, Tarragona esdevé un punt culmi-
nant de l’agenda de molts tarragonins i visitants».

El valor transcendent de l’esperit, que —com hem vist— és inherent
als humans des de segles prehistòrics, ha necessitat sempre elements
materials per a manifestar-se. A l’esperit li cal la matèria per a donar-
se a conèixer. L’ànima sense cos no es fa visible. Jhavè (l’innomina-
ble), sense el Déu fet home, Jesús, és impossible de copsar. Als homes
ens cal, en tot moment, la corporeïtat, la materialitat, per a fer evi-
dents les nostres idees i els nostres sentiments. Els símbols i les imat-
ges són les empremtes externes de la nostra interioritat.

Símbols i imatges que abunden per arreu en l’acte més multitudinari
de la vostra Setmana Santa: la processó del Sant Enterrament, tradi-
ció arrelada en el poble tarragoní des de fa prop de cinc-cents anys,
des de 1550.

Arran d’aquesta gran manifestació anual de religiositat, han anat
creixent al llarg d’aquest període gremis, germandats i confraries,
que, moguts sens dubte per un sentiment pietós, han fet esculpir
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imatges —les conegudes com a passos o misteris—, han creat tota una
sèrie de distintius (penons, vestes, insígnies, bandes) i han estructurat
tot un cerimonial —amb armats inclosos (en llocs tan adients com al
voltant d’aquesta Ciutat Vella)—, que desitja exterioritzar els valors
íntims d’uns sentiments ben arrelats.

Els misteris que presideixen les diverses comitives —lligats alguns
d’ells a gremis professionals (pagesos, mercaders i pescadors)— són
tots ells conjunts esculturals de gran valor artístic, que mostren als
fidels en el seu recorregut pels carrers de la ciutat sentiments d’esti-
mació (Sant Sopar), de pregària (Hort de Getsemaní), de perdó (La presa
de Jesús), de sofriment (Ecce Homo), de compassió (La Verònica), d’aju-
da (El Cirineu), de misericòrdia (Descendiment de la creu), de resigna-
ció (Retorn del calvari), de dolor (La pietat), de soledat (Sant Sepulcre).
Tota una colla de virtuts i sentiments que, enmig del plaer estètic que
el pas de les imatges pels carrers de la ciutat ofereix als acompa-
nyants i espectadors, els inviten a la vegada a millorar el seu compor-
tament individual i col·lectiu.

L’espectacularitat del recorregut processional, dut a terme en un am-
bient de seriositat i respecte, no és una mera representació folklòri-
ca —en el sentit menys positiu d’aquest mot—, sinó l’expressió d’una
llarga tradició dels valors religiosos i culturals del poble tarragoní.

Deixeu que siguin els vostres poetes els qui corroborin aquesta meva
apreciació.

Heus ací com descriu la vostra processó del Sant Enterrament en Joan
Antònio i Guàrdias (Sonets tarragonins, 48):

Cavalquen l’aire —ales tenebroses—
tocs de timbal. La nit és benvolent.
Desfilen cucurulles encenent
de pietat les hores doloroses.

Arriba un eco de clamors afroses
que ofega sota creus el penitent.
Rodolen els «Misteris» lentament,
aureolats de flames tremoloses.
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És un seguici etern. Més cucurulles.
Les flames deixen, pel camí, despulles
de tant plorar el dolor d’aquesta nit.

El Crist! Al lluny redoblen les trompetes.
Reverents, els apòstols i profetes
de la Seu es dobleguen sobre el pit.

I ara serà mossèn Miquel Melendres, qui ens la farà reviure amb el
seu poema «Divendres Sant» (La ruta il·luminada):

Duen sordina tots els vents.
Hi ha llums humanes i divines.
Raigs tenuíssims i punyents
han coronat el sol d’espines.

Jesús és mort, i és, tot, Jesús.
I l’ull es mira amb malfiança
l’esponja xopa de les nuus
i aquell xiprer amb perfil de llança...

Prou que el sabem el giny diví,
que de la Mort en farem festa.
Mes ara ens cal plorar i llanguir
i en l’esperit posar-nos vesta;

que el sol morent té un trist esguard
i el cor errívol vaga a soles,
i els cims morats del cap al tard
van emplenant-se de violes.

«Que de la Mort en farem festa», ens ha recordat mossèn Melendres.

Vet aquí el valor transcendent de la mort. Com l’aspiració que ha tin-
gut l’home al llarg de tants milers de segles, l’home creient que ha
acceptat el missatge del Crist sap que, després de cada Divendres
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Sant, hi ha un Diumenge de Pasqua. Així ho canta novament mossèn
Melendres («Al·leluia», a «Els dies», A flor de llavi):

De tots els temps s’aixequen les campanes
en crit aquest matí. El món és nou.
Domassos dalt del cel a les baranes.
Dintre dels cors hi plou.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Ha triomfat la creu i el sacrifici.
S’ha encès el ciri amb els cinc grans d’olor,
Dintre dels pits furga un desfici:
ni cruix, desfent-s’hi, l’abatut dolor.
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Quan, fa un moment, amb fúria de tempesta,
burlà la llosa funeral
i brandà enlaire, entre repics de festa.
la rosa eterna i viva del Nadal.

Que avui al món es bada altra vegada
sense Bressol, però escampant, més viu,
anhel el sol, del cel i d’estelada
perquè el Dolor, que ahir plorava, riu.

Tarragonins, tarragonines, que aquesta magna manifestació «cent per
cent tarragonina» —en paraules del vostre alcalde—, que atrau pel
seu encant gent de totes les contrades, de diverses cultures i creen-
ces diverses, no us faci perdre mai el valor profund del sentiment
religiós plantat en aquest indret per la prèdica de sant Pau i confir-
mat amb el martiri del vostre bisbe sant Fructuós i dels seus diaques
Auguri i Eulogi, «la trinitat tarragonina».

Aquest és el meu desig per a tots vosaltres en l’inici de la Setmana
Santa de l’any 2000.

Pregó de Setmana Santa
(Tarragona, 16 d’abril de 2000)
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Església i país

En aquesta conferència, m’expressaré com a Joan Rigol —Joan Rigol
que té una visió de l’Església com a creient i una visió del país com
a nacionalista—, perquè crec que és el que se’m demana. Per tant,
serà una aportació estrictament personal, feta no des d’una respon-
sabilitat institucional sinó des de la persona que sóc.

Hi ha gent que entén que el país és només com una instància admi-
nistrativa on hi ha uns polítics que administren les administracions
i poca cosa més. O que el país és allò que surt en els llibres d’histò-
ria. Per mi, el país és quelcom més i això és el que vull intentar ex-
pressar en la primera part.

Per molta gent, l’Església és només allò que surt en els diaris. Con-
sideren l’Església només com la suma de les notícies que ens vénen
a través dels mitjans de comunicació. Però, des de la meva perspec-
tiva, l’Església no és això ni de bon tros. Per tant, a l’hora de parlar
d’Església i país, de primer els he d’explicar necessàriament quina és
la meva visió del país i, en segon lloc, quina és la meva visió de l’Es-
glésia. Seran, si m’ho permeten, els dos primers passos d’aquesta
reflexió que els invito a seguir.

Els dos següents seran veure com Església i país al llarg de la histò-
ria s’han anat implicant i quines relacions ha tingut l’una amb l’altre,
i veure quin és el present i quin és el futur d’aquesta relació.

País: bases teòriques sobre les quals sustentar
conviccions nacionalistes

Crec que una societat no és només la juxtaposició i la suma aritmè-
tica de la gent que hi viu, sinó que és precisament la interrelació de
la gent que hi viu. Si no hi hagués interrelació seríem una suma
d’illes absolutament individualitzades, sense comunicació; no hi
hauria espai per al bé comú, perquè cadascú aniria per la seva. Una
societat, doncs, és aquest espai d’intercomunicació de les persones en
funció del bé comú.
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Reflexionaré en tres cercles concèntrics: primer, què entenc per per-
sona; segon, què entenc per societat, i després, què entenc per polí-
tica. La suma d’aquests tres elements donarà la visió que personal-
ment tinc del país.

Vostès saben que el món no comença el dia que naixem i no s’acaba
el dia que morim. El dia que naixem, rebem unes arrels que ens vé-
nen fonamentalment del pare i la mare i que són fruit d’un bagatge
cultural que ens ve de segles enrere. La nostra llengua, per exemple,
l’hem apresa de casa nostra, del pare i de la mare, que ens hi parla-
ven; el pare i la mare parlen aquesta llengua perquè els seus pares
també ho feien; i així, successivament, veiem que la llengua que par-
lava Ramon Llull al segle XIII, per exemple, és la llengua que hem
rebut nosaltres a través d’aquestes arrels.

És més, tots som capaços de treballar per a més enllà de nosaltres
mateixos. Ens agrada deixar petjada del nostre pas i, a través dels
fills, a través de les coses positives que anem fent per la societat del
futur, no només tenim arrels del passat sinó que volem deixar un
rastre per al futur. Quan donem un cop de mà a algú que el necessita,
potser ell no se n’adona, però nosaltres sentim una sensació extraor-
dinària per haver donat aquesta ajuda. Això vol dir que donar sen-
se esperar res a canvi no és una cosa estranya a les persones sinó que
forma part del nostre bagatge.

Un tercer punt: Si només fóssim fills de les nostres circumstàncies,
d’un determinisme biològic, perquè per mitjà dels gens se’ns pot expli-
car tot en aquests moments; d’un determinisme sociològic, perquè
hem nascut en un lloc determinat, o d’un determinisme històric, per-
què hem nascut en aquest moment precís de la història, seríem simple-
ment el fruit d’una colla de circumstàncies que no dominem. En canvi,
això no és així: tots portem a dins la nostra capacitat creativa. Segons
com actuem nosaltres, la gent del nostre entorn viurà més contenta
o menys contenta, viurà amb més profunditat o menys profunditat.

És a dir que les persones tenim una dimensió que va més enllà de nos-
altres mateixos, des de les arrels que rebem en herència i des de la
nostra perspectiva de futur. Som capaços de sortir de nosaltres ma-
teixos i de sentir una gran satisfacció pel fet de sortir i donar un cop
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de mà a algú. I, a més a més, som capaços de crear un entorn nostre,
fruit d’aquests sentiments que portem a dins. D’aquesta capacitat de
crear en el nostre entorn un clima determinat de respecte als altres,
d’interès pels altres; d’això que nosaltres som capaços de fer, no per-
què ens ve determinat per la història o la biologia, sinó perquè ens
surt de dins, en diem llibertat.

El do més preuat que tenim és que som persones lliures, entenent per
llibertat no fer allò que et doni el gust i la gana, sinó aquesta capaci-
tat de vincular-te a l’altre, perquè et surt de tu mateix, no perquè et
ve donat, sinó perquè creus que hi has d’accedir. I si tots som perso-
nes lliures, el mitjà pel qual ens hem d’interrelacionar és el diàleg. El
respecte a la llibertat de l’altre és el que fa que jo no hagi d’abusar mai
del poder, que no hagi d’abusar mai de la violència, per exemple,
sinó que mantingui la relació amb l’altre a través del diàleg.

Dialogar significa que, quan em trobo amb una persona, en primer
lloc faig l’esforç de conèixer-la, en segon lloc faig l’esforç de com-
prendre-la; comprendre vol dir que faig l’esforç de mirar les coses amb
la seva mirada, d’enriquir-me amb la seva manera de pensar i, des-
prés, d’intentar compartir. El diàleg que tenim a casa amb els nostres
fills o a la feina amb els companys de treball és un diàleg que, si el
volem aprofundir, comprèn tot això i ens fa veure que les persones
no som unes illes tancades, sinó que el centre de nosaltres mateixos
està precisament en l’obertura als altres. Som molt més feliços si som
capaços d’estimar l’altre, de donar-li un cop de mà, d’ajudar-lo i de
saber comprendre’l, de saber compartir amb ell. Aquest és el do més
important que portem les persones.

De manera natural i lògica, aquest do el vehiculem a través de la nos-
tra relació amb la societat. La millor aportació que podem fer a la so-
cietat és una família sòlida, és a dir que hem d’ésser capaços de crear
un clima de diàleg, de llibertat i de convivència a dins de casa, l’in-
dret on tots i cadascun de nosaltres som imprescindibles; a casa, si
un dia falta el pare, el fill el trobarà a faltar com a insubstituïble.
Aquest sentit que a casa no som un número de carnet d’identitat o
de la cartilla de la seguretat social, sinó que som amb noms i cog-
noms, és el que fa que no siguem uns qualssevol, sinó gent que té
l’estima més íntima que es pot tenir entre les persones.
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De fet, una família ben estructurada es basa sempre en dos grans
valors: el valor de la fidelitat, que no és altra cosa que aquell senti-
ment que tenim quan a vegades fa dies que no veiem els nostres fills,
perquè se n’han anat, i el valor de la intimitat, perquè sabem que a
casa el diàleg que tenim és un diàleg de tu a tu i és únic, perquè
es tracta d’una relació no mediatitzada. És sobre això que la majo-
ria de la gent aporta aquests valors que té la persona. Si ara sortís-
sim al carrer i preguntéssim a la gent què és el més important per
ells, ens respondrien que el més important és que a casa les coses
vagin bé: que estiguem cohesionats, que ens apreciem i que no ens
falti res.

També projectem aquests valors de la persona —la llibertat, la ca-
pacitat de diàleg— en el treball, tot i que sembli impossible, per-
què avui en dia el sentit del treball s’ha anat devaluant a mesura que
l’hem convertit en una mercaderia que es compra i es ven per tenir
un sou, pagar un pis, pagar les despeses de la casa i sobreviure. En
el treball no només hi anem a buscar una contraprestació monetària,
sinó que hi aportem les nostres aptituds a la societat. I aquesta apor-
tació fa sentir-nos útils. Quantes vegades hem vist gent de 45, 50 o 55
anys a l’atur amb una preocupació no només econòmica, sinó per no
sentir-se útil per a la construcció de la societat? A través del treball,
la persona que n’és conscient i n’és responsable projecta sobre la so-
cietat tot el seu esforç i la seva actitud, la seva manera de veure les
coses. La professió configura com a persona. Un metge que és met-
ge vocacionalment veu les coses des d’aquesta perspectiva; el que és
advocat, des de l’advocacia. Aquesta és la manera que té la gent nor-
mal de projectar els sentiments i els valors de la persona.

També a través de la cultura, que no és altra cosa que l’intent d’aixe-
car el nivell de la nostra manera de veure les coses. De no veure-les
només per la seva utilitat, sinó pel valor que tenen en si: saber con-
templar un paisatge bonic, saber llegir una poesia, saber sentir una
bona simfonia. Ja no és la utilitat immediata, sinó la teva capacitat
d’admirar la bellesa. Tenir capacitat crítica, no dir les coses només
perquè les sents dir, sinó perquè ets capaç de reflexionar i tenir cri-
teri propi. I, alhora, aquesta capacitat crítica saber-la dialogar amb els
altres. Un home de cultura és aquell que sap aportar allò que ha ela-
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borat dins seu, donar-ho als altres per tots els mitjans propis de la
cultura: la lectura, la literatura, la poesia, la música.

Aixecar el nivell de la relació entre tots plegats a través de la cultu-
ra és un element determinant. I, no cal dir-ho, per mitjà de la defen-
sa de la llengua pròpia: aquells que tenim com a llengua materna el
català, cal que el defensem, perquè és un lligam generacional que ens
ve de lluny i que ens identifica.

I embolcallant totes aquestes coses, allò que fa que una persona es
pugui desplegar en el conjunt de la societat és el manteniment d’una
actitud cívica. Civisme significa que els problemes que veus al teu
voltant no et rellisquen, sinó que t’estimulen a implicar-t’hi i a bata-
llar-hi des de dintre. Una societat com la nostra, que està defensant
l’individualisme i l’immediatisme de les coses, defensa tot el contrari
d’una actitud cívica, per tal com el civisme és aquesta crida a sentir-
te coresponsable de la teva societat. I en això es basa després el fet po-
lític. Si una cosa és la persona, primer cercle concèntric, i una altra, la
societat, a través de la família, de la cultura, del treball i del civisme,
segon cercle, després ve el gran debat polític, que és l’espai del bé
comú, al qual tothom intenta aportar el que significa, d’una manera
crítica en la situació en què ens trobem i que hem d’anar millorant.

El que dóna consistència a la política és tenir institucions. A Catalu-
nya vam tenir la desgràcia —Catalunya ha tingut una història molt
adversa, torturada i difícil— el 1714 de deixar de tenir institucions
pròpies per a convertir-nos —literalment ho expressaven així— en
una província d’Espanya. A partir d’aquell moment, els catalans
mantenen la personalitat del país a través de tres o quatre passos.
Durant tot el segle XVIII, converteixen l’agricultura en una força eco-
nòmica extraordinària, de tal manera que Catalunya canvia de pai-
satge, perquè segons les característiques del terreny planten una cosa
o una altra (a l’Empordà, vinya; a les depressions centrals, blat; al
sud, olivera i garrofer; al Maresme, patates i tarongers). Al segle XIX

sembren el país d’indústries i fan la revolució industrial. Catalunya
esdevé un país molt avançat i el 1888 celebra una exposició universal
per mostrar aquesta potència industrial i renovadora des del punt de
vista econòmic. Però, a més a més, és un país de poetes que són ca-
paços, com mossèn Cinto, d’agafar aquella llengua que ens havien
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prohibit des de Felip V —i que, per tant, no es podia estudiar a la
universitat ni a l’escola i s’anava degradant d’una manera molt forta,
perquè la gent només la parlava a casa i no se n’havien fixat les nor-
mes— i transformar-la en una llengua d’altíssim nivell literari.

Catalunya, per tant, subsisteix pel treball, per la seva capacitat d’ini-
ciativa i empenta, fent una revolució industrial sense riquesa mine-
ral. Així, quan arriba el president Macià, pot establir la primera Ge-
neralitat de Catalunya perquè els catalans a través de la feina i la
cultura havien mantingut la identitat. I a partir d’aquí comencem a
tenir institucions, que desapareixen al cap de molt poc, l’any 1939. A
continuació hem hagut de passar quaranta anys més de resistència
per a després recuperar un altre cop, quan ve la democràcia, la dig-
nitat de les institucions públiques.

Així doncs, si em pregunten què és el meu país, jo dic que és aquell
país de persones que busquen la llibertat i el sentit de la seva vida a tra-
vés d’anar construint una societat cada vegada més humana, en què la
fraternitat, el treball i la cultura siguin valors vertebradors que facin que
tinguem les institucions polítiques que es mereix qualsevol altre poble.

L’Església d’un creient

La paraula església ve del grec ekklesia. Quan els grecs feien servir
aquesta paraula no volien dir altra cosa que «l’assemblea del poble»,
del demos. Quan el poble estava reunit en ekklesia és quan demostrava
tota la seva força política. En hebreu la paraula equivalent és kahal,
que és una assemblea no en el sentit de poder polític sinó en el de
poder religiós perquè aquest poble estava congregat per Déu. En el
Nou Testament, quan surt la paraula església ja és el nou poble de
Déu que és cridat a través de Jesucrist, figura determinant a l’hora
de congregar aquest nou poble.

Una condició prèvia per a poder entendre el sentit de l’Església, de
la fe i del cristianisme, per mi, és que hi hagi una inquietud huma-
na. A aquella persona que tot li rellisca, que es tanca sobre si matei-
xa, la fe no li pot dir res; a aquella persona que està inquieta, que
vibra amb la societat, que sent els problemes, la fe li pot dir alguna
cosa. Si mirem al nostre voltant, veiem que hi ha coses molt boniques
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en la nostra societat —exemples d’estimació, de bellesa, d’amistat—,
però també hi ha l’altra cara de la moneda, fets que et fan sentir im-
potent: trencament d’amistats per incomprensions, situacions d’in-
justícia, gent que pateix, el trencament per la mort. Aquesta impo-
tència forma part del nostre bagatge humà. Per tant, la pregunta que
ens fem els humans és si tot acaba aquí, si tot el nostre final està en
la mort, si tot recau en un balanç més aviat gris.

Si això t’ho preguntes des d’una actitud militant davant de la injustí-
cia, el sofriment i la mort, aleshores és quan veus com el missatge de
Jesucrist entra en la vida humana, quan t’adones que el missatge
de Jesucrist és una paradoxa molt forta, la paradoxa de les benauran-
ces: «benaurats els pobres, els qui ploren». Com pot ser, si jo vaig con-
tra les coses que fan plorar, contra la pobresa, contra el dolor? I et diu:
«benaurats perquè els qui perden la vida la guanyaran». És difícil
d’entendre però aquest és el missatge de Jesucrist: que no t’has de
quedar enclotat en la frustració per la mort, pel dolor, per la injustí-
cia, sinó que cal traspassar-la perquè, perdent la vida, la guanyes. El
seu exemple et porta a comprendre que donar-te a l’altre és la sortida
a la teva sensació de frustració i fracàs. I ens ho ensenya a través del
samarità, o quan en el judici final ens diu: «Seràs jutjat no per la quantitat
de vegades que hagis dit “Déu, Déu, Déu”, sinó per la quantitat de ve-
gades que hagis donat beure i menjar a la gent que ho necessitava.»

Aquesta ètica de respondre als problemes de la gent intentant tras-
passar-los perquè el final no sigui ni la mort, ni la injustícia, ni el do-
lor, sinó que sigui aquesta transcendència del sentit humà, és el mis-
satge de Jesucrist. I és un missatge no només teòric sinó que és la
seva persona qui s’hi ha implicat. En donar aquest exemple tan fort
d’entrega als altres, està explicant que tot aquest sofriment humà,
que tota aquesta sintonia humana, és la divinització real de l’home.
En la mesura que som capaços de traspassar aquesta paradoxa, som
capaços de traspassar el dolor i la mort.

Aquest és el nucli del missatge cristià, almenys com a mi em sembla
veure’l, un missatge d’esperança i de joia per a dir a aquest món que
els exemples de mort, de violència i d’injustícia no tenen l’última
paraula, sinó que són un element que pot ser traspassat per un mis-
satge de joia en el qual s’implica la mateixa persona que ens dóna
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aquest missatge de salvació. Per tant, l’Església és això: aquest mis-
satge de Jesucrist que hem de perpetuar al llarg de la història, perquè
ell no hi és i ens l’ha deixat a nosaltres. I l’Església convocada per
Jesucrist és aquesta capacitat que té de reunir el seu poble perquè es
comprometi a donar el seu missatge. Amb tot, al llarg de la història,
des de l’absència de Jesucrist, aquest compromís l’hem dut a terme de
manera contradictòria.

L’Església ha anat recordant el missatge de Jesucrist, però, d’altra
banda, ha anat manifestant permanentment la seva incapacitat de fer-
lo plenament congruent a través del seu exemple. Ja a l’inici de l’Es-
glésia primitiva, els cristians es dedicaven a barallar-se i sant Pau els
renyava perquè uns menjaven i els altres passaven gana. I amb l’edic-
te de Milà, l’Església es converteix en poder; el missatge de Jesucrist
es transmuta en una estructura de poder, d’un poder espiritual, però,
això sí, absolutament lligat a un poder temporal: el de l’emperador
Constantí. Esdevé poder; esdevé rica, jerarquitzada i funcionarial. En
lloc de donar aquest missatge de germanor, en el curs de la història
es converteix en una espècie de jerarquia en què el funcionariat és qui
va dictant les normes i pautes de conducta. Esdevé no només poder,
riquesa, funcionariat, sinó també política —els grans problemes que
tenien els reis catalans eren que els seus interessos polítics contras-
taven amb els del papa; d’aquí ens va venir el fracàs de la batalla de
Muret. L’Església es convertia en força política. I, per tot això, esde-
vingué element conservador, perquè aquests elements la retenen
davant la necessitat de respondre a la gent.

Així, l’Església ha caminat amb dues cames: d’una banda, aquesta
última, que és la cama coixa; i de l’altra, la cama de tota la gent cre-
ient, que, fruit de la seva fe en Jesucrist i la seva necessitat d’expres-
sar-la a través de la seva conducta ètica, ha estat exemple permanent
del que és el sentit de la transcendència en la nostra societat. Per tant,
l’Església, al meu entendre, sempre s’ha trobat amb aquest doble ves-
sant. D’una banda, la pesantor de l’estructura, que ha pesat a vega-
des molt més que no pas el seu missatge, i, de l’altra, la immensa
bona fe de molta gent de tot ordre i de tota escala social que, fruit del
missatge de Jesucrist, ha sigut capaç d’aproximar-se al germà, d’es-
timar-lo i de posar-se al seu costat.
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La relació entre Església i país al llarg de la història

Pel que fa a l’àmbit individual, hi ha hagut al llarg de la història de
l’Església molta gent que ha viscut el seu sentit de la transcendència
a Catalunya a través de la seva fe cristiana. Molta gent a través
d’aquesta fe ha estat capaç de tenir actituds heroiques envers la so-
cietat, els pobres i els més necessitats; ha accentuat la seva actitud
cívica, precisament, per ser testimoni d’aquesta fe.

En l’àmbit general, Catalunya comença a néixer com a país cap al
segle X, arran d’unes converses del bisbe de Vic, Ató, amb el comte
Borrell i amb el papa de Roma per veure si es talla el cordó umbili-
cal amb la diòcesi de Narbona, que era la que ens protegia i ens vin-
culava amb la corona francesa. I aleshores ve la immensa tasca de
l’abat Oliba, que és capaç de crear aquelles grans institucions medi-
evals que van vertebrant el territori des dels monestirs i les catedrals.
Darrere de cada monestir i cada catedral hi ha una escola, perquè la
gent es vagi forjant en el si de la cultura. La gran tasca de l’Església
en l’àmbit territorial i en els diversos camps de la cultura va articu-
lant Catalunya. Quan Catalunya és decadent, desapareix també com
a força cultural, però, quan recupera el pols, ve la Renaixença i l’es-
clat del Modernisme en el camp de l’arquitectura.

En el camp de la llengua, les Homilies d’Organyà són el primer pas de
la nostra literatura escrita, que pren la forma d’un sermó d’un rector
de poble. Després ens arriba un esclat enorme de literats ja laics, com
Ausiàs March o Joanot Martorell, però el gran literat mundial havia
estat Llull. Ell, que tenia aquella visió universal del món en la qual
volia ajuntar totes les cultures, escriu el primer llibre de filosofia en
llengua no llatina: un llibre en català. Aquí tenim el gran esclat que
l’aportació de l’Església significa per a la nostra llengua. També po-
dríem parlar d’Eiximenis, o de Baldiri Reixach, aquell rector de Gi-
rona que en plena decadència de la llengua escriu una gramàtica del
català i explica el catecisme en català. I quan encara no havia arribat
la Renaixença, sant Antoni Maria Claret es dedica a predicar per tot
Catalunya en català, evidentment, perquè l’Església és el poble i la
llengua del poble era el català. I si algú ha elevat i salvat la llengua
catalana, fent que deixés de ser una mena de patois per convertir-se
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en una llengua d’alt nivell, ha estat un sacerdot com Jacint Verda-
guer. Però, a més a més, aquesta visió cristiana també la trobem en
les grans fites de la literatura catalana: Maragall, Riba o, des de
Mallorca, Costa i Llobera i Alcover, tots ells sacerdots. L’Església,
doncs, fa una contribució importantíssima a l’alt nivell de la cultura
catalana.

També participa en el camp del pensament. I del pensament modern.
Així, Torras i Bages, amb la seva reflexió respecte a la tradició cata-
lana, fa de contrapunt a Valentí Almirall, però amb la idea de veure
com l’Església ha anat configurant aquest sentit de societat tradicio-
nal catalana. Igualment, en una època més dura i més difícil, Carles
Cardó empra un llenguatge literari extraordinari. Cal llegir, només
com a exemple, la traducció de Sèneca en les Cartes de Lucil, d’una
bellesa literària fora mida. I el doctor Manyà, al sud de Catalunya, en
l’àmbit de Tortosa: un gran mestre. Tot això són aportacions que l’Es-
glésia ha fet a Catalunya des de l’àmbit cultural.

I des del punt de vista cívic, fixem-nos per exemple en l’aportació
d’un altre català: sant Josep de Calassanç. En l’intent de mirar que
l’educació arribi a la gent senzilla fa un pas extraordinari cap a una
aproximació a l’ensenyament de tot el poble. I qui diu sant Josep de
Calassanç diu la mare Vedruna, una altra persona absolutament de-
dicada a l’ensenyament i a la sanitat. Si durant segles algú es feia
càrrec de les estructures sanitàries del país, eren fonamentalment
institucions religioses. Poso com a exemple emblemàtic l’hospital de
Sant Pau i de la Santa Creu.

En el camp polític, destaquen personatges com Pau Claris, a l’èpo-
ca del comte duc d’Olivares. Quan ja ens volien agafar pel ganyot i
situar-nos en un Estat únic, el canonge de Barcelona li planta cara ra-
dicalment, promou un contacte amb el rei francès i proclama, el 1641,
la República Catalana, adherida al Regne de França. Després de 1714,
evidentment, vam tenir una jerarquia catòlica molt anticatalana,
però, quan comença a renéixer Catalunya, amb les Bases de Man-
resa, per posar una fita concreta, ja estan a l’inici de la recuperació
institucional, política i cultural de Catalunya el canonge Collell, el
bisbe Morgades i Torras i Bages. I en l’època més conflictiva de
Catalunya, el cardenal Vidal i Barraquer, que mai va voler acceptar
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allò que Cardó anomenava la catàstrofe prèvia, teoria que deia que
calia que tot s’ensorrés perquè tornessin a sortir els catòlics de tota
la vida a governar el país, era qui tenia contacte amb Alcalá Zamora
per intentar salvar la República.

En la construcció d’aquesta Catalunya des de l’Església, voldria recor-
dar també el que va ser el moviment de la FEJOC, promogut pel doc-
tor Bonet. Aquell gran moviment de joventut catalana que, del civis-
me i de l’actitud de servei, en feien una militància extraordinària,
de tal manera que encara ara, quan veus gent ja molt gran que són
antics fejocistes, encara els veus aquesta actitud de responsabilitat en-
vers el país i envers la societat. L’any 39, quan la guerra ens havia
deixat a zero, i l’any 1940, quan no hi havia absolutament res, els
primers a aixecar el cap i dir que existim, quan tot era perseguit i tot
era perillós, van ser gent al voltant de l’Església i al voltant d’Unió
Democràtica, com Maurici Serrahima i Josep Benet, que van organit-
zar una gran festa de coronació de la Mare de Déu de Montserrat
l’any 1947, el primer acte de masses després de la guerra, perquè la
gent tornés a recuperar la capacitat de mobilització i tornés a tenir
il·lusió que això podia reprendre de nou. També cal esmentar l’abat
Escarré. I l’escoltisme, amb la seva tasca d’educació de la joventut:
l’Església empara aquesta tasca d’educació i de civisme. En el mo-
ment de la gran allau immigratòria de Catalunya, en què els barris
van creixent com bolets, de manera anàrquica i pràcticament aban-
donats, com guetos tancats sobre si mateixos, són els sacerdots els qui
van a suburbi i creen consciència de barri, els qui comencen a verte-
brar humanament aquests suburbis amb la resta de la societat. A tra-
vés de la JOC i d’altres moviments especialitzats, com la JARC, es
promou la militància i la conscienciació del món obrer, intentant su-
plir la manca de llibertat sindical i mirant d’emparar tot aquell mo-
viment, que en el fons era, a més d’una lluita política, una lluita per
la dignitat necessària en el camp de les relacions socials. Tot això es
va anar recolzant i aguantant sobre la mateixa Església.

És ben cert que els anys 40 i 50 hi havia una tendència en l’Església
espanyola a sentir-se ben agafats al franquisme, és ben cert que hi
havia un intent de domini de les consciències i que a molts llocs no
s’educava des de la llibertat sinó des de la imposició d’un moralis-
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me que generava reaccions contràries i que constituïa un fre al pro-
cés de desenvolupament de les persones. Però tornem a estar sempre
en la mateixa dicotomia: per una banda, una Església que recorda el
missatge transcendent de les persones, capaç de sortir del cercle tan-
cat dels interessos d’un mateix i anar a la recerca de l’altre, i, per l’al-
tra, les mancances pròpies d’una estructura que no ha estat sempre
a l’alçada de la situació.

El 5 d’octubre de 1995, a les Nacions Unides, Joan Pau II deia sobre
el sentit d’una nació: «El dret de les nacions no és res més que els
drets humans considerats en aquest específic nivell de vida comuni-
tària. I que, per tant, provenen de la peculiaritat cultural, lingüística,
d’un poble. Per això l’existència d’una nació és un pressupòsit in-
qüestionable que deriva de la dignitat de la persona humana. Ningú,
per tant, ni un estat, ni una altra nació, ni una organització interna-
cional, no té mai el dret a creure que una determinada nació no té
dret a existir.» Crec que aquest és el sentit profund que té l’Església
del que és una nació: una trobada de persones que trenca l’egocen-
trisme en el qual ens belluguem i procura anar a la recerca de l’altre
a través dels valors positius que tenen com a rerefons el missatge de
l’experiència de Jesucrist.

L’Església i el país, avui i demà

M’agradaria molt que tots els cristians féssim l’esforç d’entendre que
l’Església no és la caricatura que els mitjans de comunicació en fan.
Hi ha una trivialitat dels responsables mediàtics, que ens donen una
imatge permanent de l’Església com si fos només el papa, els bisbes
amb la mitra i les anècdotes subjacents, quan l’Església és tota una
altra cosa. És la convicció i la creença de molta gent que les persones
podem traspassar els nostres límits precisament perquè tenim un
missatge de Jesucrist que ell mateix ens ha ajudat a traspassar i que
vivim al món i és al món on hem de projectar aquests sentiments i
conviccions, però que tenim una esperança que va més enllà. Això,
que no és altra cosa que dir que creiem en el sentit transcendent de
nosaltres mateixos i de les persones, ho fiquen en una capsa d’anèc-
dotes ridícules.
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Aquest fet ens dificulta saber quin és el paper que té l’Església en la
societat d’avui. Una societat que, més que considerar-nos persones,
s’està dedicant a considerar-nos consumidors i productors: com a
productors hem de guanyar molts diners per a poder gastar-los con-
sumint. Ens tanca així dins de l’economicisme total. Una societat en
la qual sembla que l’èxit el té qui triomfa per si mateix i la qual ens
presenta un paradigma de personatge triomfador que no està en la
línia de donar aquest sentit transcendent de la persona. Sembla que
l’únic valor de la política és el mercat: si jo garanteixo al màxim pos-
sible que m’imposo a l’economia dels altres i que, per tant, porto
beneficis cap als meus i els engreixo tant com puc, jo guanyo les elec-
cions. Sembla que la tecnologia ja va bé si funciona: si un tanc mata
més persones amb menys dels teus, ja és bo. Tecnologia sense moral,
només per la seva pura eficiència. Una societat sense perspectiva
ecològica: la nostra generació està menjant més peix que el que ge-
nera el mar, això vol dir que els nostres fills el dia que vulguin menjar
peix no en tindran. Situant-nos en un nivell de consum en què tant
ens és la sostenibilitat del món, anem tirant de veta: si tothom visqués
amb el consum energètic amb què vivim nosaltres, es fondrien els
ploms del món. Vivim en un món en què cada vegada el Tercer Món
es distancia més del primer.

L’Església davant d’això ha de donar una visió de la persona centra-
da més en els seus valors espirituals que no pas en els materials, cen-
trada més en la seva capacitat d’altruisme que no pas en la seva ca-
pacitat d’egocentrisme, centrada en una visió de l’èxit de la persona
a llarg termini i no només en l’immediatisme. Necessitem una pre-
sència de l’Església que ens doni aquesta visió humana. Necessitem
una societat que torni a trobar el sentit de les coses i no que només
es vagi entretenint en el moment present, com aquell que muny el
present tant com pot perquè se li’n fum el futur i el passat. Necessi-
tem saber que tots i cadascun tenim una missió en aquesta vida a
través de la gent amb qui estem vinculats. I tot això és possible si
tenim una visió transcendent de la persona.

Mentrestant, el llenguatge de l’Església rellisca, sembla un llenguatge
dictat des de lluny pels qui volen portar les pautes de la moral,
teledirigint i donant consignes del que s’ha de dir. Alguns reaccionen
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amb un pietisme que consisteix a tancar-se en ells mateixos i a dir-
se coses entre ells mateixos, evitant l’embat de la societat moderna,
que t’obliga a reflexionar i a entrar-hi en diàleg. Ens cal, a Catalunya,
un lideratge de personalitats de gruix en el camp de l’esperit; no en
tenim i entre la jerarquia no abunden, per dir-ho suaument. I davant
d’una Catalunya que hem de tornar a vertebrar al voltant d’uns va-
lors bàsics, dels valors del treball, de la cultura, del civisme, de l’edu-
cació, necessitem gent que cregui en aquests valors de l’esperit per-
què, si no, no vertebrarem la nostra societat, tan plural, tan complexa,
tan difícil, amb immigrants de tantes cultures. Per tant, l’Església a
Catalunya, des de la meva perspectiva personal, ens és més necessà-
ria que mai perquè la societat ho reclama.

Amb tot, aquesta Església existeix. Quan jo vaig als racons més ama-
gats de la nostra societat, sempre m’hi trobo un cristià compromès
treballant per la gent marginada. I en tots els àmbits de la societat, de
l’ensenyament, de la sanitat, de la marginació social, del món de la
cultura, em trobo amb cristians amb actitud de donar testimoni de les
seves conviccions polítiques, morals, ètiques, cristianes; hi són, el que
passa és que a vegades sembla que estiguem més obsessionats a en-
tendre l’Església com a conjunt de funcionaris o com a estructura
absolutament jerarquitzada que no pas com a poble de Déu. El dia
que obrim els ulls i diguem que tota aquesta gent que, en nom de la
seva fe, és capaç de donar exemples meritoris d’actitud de civisme
davant la societat són l’Església, perquè és a través seu que parla el
testimoni de Jesucrist, segurament descobrirem no tan sols que l’Es-
glésia és necessària per a la nostra societat sinó que l’Església existeix
a Catalunya.

Necessitem gent —i aquesta sí que és feina dels bisbes— que convo-
qui aquesta Església en aquesta línia. Perquè, en definitiva, fem aques-
tes conferències recordant el Vaticà II, i el Vaticà II és això: cridar tot
el poble de Déu a sentir-se partícip d’aquesta tasca i d’aquest testimo-
ni, d’aquests valors que ens ha ensenyat Jesucrist, d’aquest sentit
transcendent de la persona. I Catalunya i els catalans ho necessitem.

Obertura del Cicle de Debats sobre el Concili Vaticà II
(Sabadell, 14 de maig de 2002)
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El cristià i el pluralisme polític

Introducció

Les següents reflexions no seran altra cosa que l’exposició d’unes
vivències personals, després de vint-i-cinc anys d’estar immers en la
política. No seran, doncs, les aportacions d’un teòleg o d’un poli-
ticòleg —ben fonamentades en un cos doctrinal—, sinó la simple pre-
sentació de certeses i de dubtes viscuts al llarg d’aquests anys.

I ho faré en tres parts: em preguntaré cap a on deriva l’evolució del
fet polític actual, especialment amb referència a la seva relació amb
la societat d’avui; intentaré formular, des de la meva pròpia expe-
riència, quins són els criteris, les actituds, que el meu compromís cris-
tià m’exigeix com a polític, i oferiré el meu parer sobre com s’ha de
moure el cristià enmig del pluralisme polític.

I. Política i societat, avui

1. Dos posicionaments ant1. Dos posicionaments ant1. Dos posicionaments ant1. Dos posicionaments ant1. Dos posicionaments antagònicsagònicsagònicsagònicsagònics

Fa molts anys, llegint la Història de la filosofia de Frederick Copleston
(vol. IV), em va cridar l’atenció el contrast entre dos autors gairebé
coetanis, a cavall dels segles XV i XVI, quan la política deixava tota re-
ferència al Sacre Imperi: Maquiavel i Thomas More. Alguna vegada
que m’han preguntat sobre l’ambigüitat política, he respost, en es-
crits anteriors, acarant textos de cada un d’aquests autors.

El primer és de Maquiavel, a El príncep (Laia, Barcelona 1982, cap. XVIII,
pàg. 107), i diu així: «A un príncep, doncs, no li cal tenir totes les qua-
litats esmentades més amunt, però li és necessari que sembli posseir-
les. Fins i tot m’atreviria a dir que són perjudicials, si les posseeix i les
practica sempre, i que són útils si només fa veure posseir-les: de ma-
nera que pots semblar compassiu, lleial, humà, íntegre, religiós, i ser-
ho, però estar amb l’ànim preparat perquè, si cal no ser-ho, puguis i
sàpigues canviar-te en tot el contrari. I has de saber que un príncep
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nou no pot observar totes aquelles coses que fan que els homes si-
guin tinguts per bons, i sovint es veu forçat, per mantenir l’Estat,
d’obrar contra la fe, contra la caritat, contra la humanitat, contra la
religió.»

El segon text és del primer llibre de la Utopia, de Thomas More (Gru-
po 2 Cultural, Madrid 1980, pàg. 98), i diu així: «En aquest punt m’ai-
xecaria novament i argumentaria que tots els consells que li han do-
nat al rei són deshonrosos i perjudicials per a ell, ja que no solament
el seu honor sinó també la seva seguretat es fonamenten més en el
progrés del poble que no en el seu propi [...] i és per això que ha de
ser preocupació del príncep que vagi bé el poble més que no pas ell
mateix, tal com és tasca del pastor pasturar les ovelles abans que
cuidar-se d’ell mateix. La pròpia realitat ensenya que s’enganyen de
mig a mig els qui creuen que la misèria del poble és la garantia de la
pau [...] I si un rei fos tan menyspreat pels seus o tan odiat que no els
pogués fer obeir llevat que els ataqués amb vexacions, coaccions,
confiscacions i els conduís a la misèria, més li valdria dimitir el seu
regnat abans que conservar-lo recorrent a uns mètodes amb els quals,
encara que mantingués el títol, perdria l’autoritat.»

Heus ací, doncs, dos posicionaments antagònics davant el mateix
fet polític. L’un considera la política com l’art d’assolir i mantenir el
poder, i l’altre, com l’art d’aconseguir el benestar del poble. I tots dos
invoquen el realisme.

Al llarg de la meva experiència política no he trobat ni un sol polí-
tic maquiavèl·lic pur, ni cap seguidor al peu de la lletra dels consells
de Thomas More. En cada polític, sol haver-hi una major o menor
proporció de cadascuna d’aquestes actituds. En la política, hom s’hi
juga l’afirmació del seu jo, del seu prestigi personal, i això pesa molt
en el món polític. Som en el camp de les ambivalències, de les am-
bigüitats, pròpies de la condició social de l’home. Cal dir que això
que passa en la política també es pot fer extensiu a tots els àmbits de
la vida corporativa, social, econòmica, cultural, etc., de la vida hu-
mana. Però, en la política, és en aquesta dialèctica d’afirmació del jo
i de servei a la comunitat on es dóna d’una manera més diàfana. I so-
vint cal preguntar-se quin dels dos pols de la dialèctica fa de mitjà i
quin fa de fi.
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2. Distància entr2. Distància entr2. Distància entr2. Distància entr2. Distància entre societe societe societe societe societat i políticaat i políticaat i políticaat i políticaat i política

Remarcaré, en la meva exposició, els fets que expressen aquesta
progressiva distància entre societat i política. No vull, però, oblidar
tots els factors polítics que han significat un gran progrés: llibertats
democràtiques, extensió dels serveis públics de sanitat, educació i,
en general, tot l’estat del benestar, etc. Cal no oblidar això per no es-
biaixar d’una manera excessivament negativa el diagnòstic sobre la
realitat.

L’Europa de la postguerra s’havia enfrontat amb uns dictadors, enemics
de la democràcia. Era una confrontació al voltant dels conceptes de l’hu-
manisme; el nazisme i el feixisme enfront de la dignitat de la persona
com a tal. Per això, sorgiren a Europa unes forces polítiques, compendi de
les diverses ideologies: liberal, democratacristiana, socialista i comu-
nista. Malgrat les diferències entre elles, totes duen implícita una de-
terminada visió de la persona i de la comunitat humana. Essent opcions
ben diferents i diferenciades, els seus respectius programes polítics s’ori-
entaven cap a un horitzó a llarg termini. A la vegada, la militància en
aquests partits polítics es fonamentava en conviccions i criteris propis
d’una determinada manera de treballar per un futur de la societat.

A la pràctica, i al cap d’uns anys d’alternança en el poder, el progra-
ma dels diversos partits —pel que fa al llarg termini— ha quedat
diluït. No guanya les eleccions el partit que proposa un horitzó so-
cial més atraient, sinó aquell que ofereix una millor solució a curt
termini. «Tots els partits són iguals», sentim a dir sovint, com a ex-
pressió d’aquest escepticisme davant els ideals de llarg abast.

Però aquest immediatisme no és propi només dels polítics, sinó de
tota la societat. El paràmetre més important pel qual es guanyen o es
perden unes eleccions és l’economia. Així ho recordava Clinton al seu
opositor electoral: «És l’economia, estúpid.» Per dir-ho en termes
eclesiasticomedievals: «Politica ancilla Economiae.» I no per estar
immersos en un debat sobre models econòmics —com s’esdevenia en
la confrontació marxista - capitalista—, sinó per entendre l’economia
també només a curt termini. Les empreses multinacionals, que cotit-
zen a borsa, cerquen un bon balanç a final d’any —encara que sigui
«maquillant-lo»— i posen en marxa una bona política de premsa per
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poder captar passiu borsari a curt termini. La precarietat dels llocs de
treball —revestida de competitivitat— és l’expressió més sentida per
la població d’aquest esperit del curt termini, de l’immediatisme.

Em sembla, però, que cal fer un pas més en aquesta anàlisi: no és
només el sistema de viure actual el que ens aboca a centrar-ho tot en
l’immediatisme, reduït aquest a termes econòmics. Aquest immedia-
tisme penetra en la intimitat de molta gent. I, en comptes de trobar
un sentit en els seus compromisos a llarg termini, entenen que, l’es-
forç que fan, l’han de cobrar tot seguit. El temps ja no és una missió,
un sentit de la vida, sinó un espai vital al qual han de treure tot el
suc, un espai vital que han de gaudir tan intensament com sigui
possible.

I ara torno a la política, i em pregunto: ¿hem convertit la població en
una gernació de consumidors polítics o hem reforçat la consciència
ciutadana de la gent? Crec que, en bona part, hem reduït la política
a un article de consum, que el client tria a l’hora d’anar a votar. Bus-
quem més seduir-lo que convèncer-lo i comprometre’l. D’aquí ve la
importància dels assessors d’imatge. I com que el programa electoral
va dirigit als indecisos, als que dubten entre una o altra opció, cal di-
luir el propi projecte abans que generar un debat profund entre les
diferents opcions. Políticament, el llarg termini només arriba als qua-
tre anys d’una legislatura, i prou.

És més, en convertir-se, en gran part, el debat electoral en tecnocrà-
cia de màrqueting, les enquestes van més enllà de ser un mer instru-
ment: es converteixen en veu del poble, sense rostre. Són el signe de
l’obsessió per a aconseguir la majoria. Quan les enquestes deixen el
seu caràcter instrumental i es converteixen en el termòmetre del pro-
pi èxit, provoquen que alguns polítics estiguin més preocupats per
les oscil·lacions de la seva imatge que no per fer vivent en ells matei-
xos el seu vincle personal amb el seu poble. El diàleg del polític ja no
és amb la seva gent, sinó amb una veu prèviament tabulada, desper-
sonalitzada.

El fet que la política hagi esdevingut servidora de l’economia ha es-
tat possible perquè s’ha generat en el marc del que en diem l’estat del
benestar. L’estat apareix com el gran dispensador dels serveis públics,
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sovint messiànicament, com si els usuaris d’aquests serveis no fos-
sin els contribuents. No hi ha una correspondència viscuda entre
contribució i servei. El civisme actiu de la política —imprescindible
per fer de la democràcia no solament un sistema legitimador del
poder, sinó una actitud constructiva davant la societat— no apareix
com un element necessari per a donar sentit a la societat. Sembla com
si l’Administració pública ens estalviés el nostre compromís; sembla
que pagant impostos ja ho fem tot. I, per tant, es genera un concep-
te de societat no preocupada pel bé comú, sinó que va a la recerca
d’una Administració pública que tingui el monopoli de servir les in-
dividualitats, absolutament aïllades entre si.

D’aquestes reflexions, en voldria treure una primera conclusió sobre
el pluralisme polític: Cal que cada partit no vegi els altres partits
només com a adversaris o opositors, sinó també com a col·laboradors,
ja que tots ells han de donar resposta conjunta a aquells elements de
la societat contemporània que dissolen el sentit comunitari de la so-
cietat.

3. Estructur3. Estructur3. Estructur3. Estructur3. Estructura de partits i tra de partits i tra de partits i tra de partits i tra de partits i transvansvansvansvansvererererersalitsalitsalitsalitsalitatatatatat

Si el partit polític esdevé sobretot un corporativisme per a guanyar
eleccions i per a mantenir-se en el poder, no serà capaç de compar-
tir amb els altres partits aquest gruix comú que és donar plenitud al
sentit democràtic. Ja no es tracta només d’entendre la democràcia
com un sistema legitimador del poder. Es tracta de fer que la polí-
tica sigui l’espai de la paraula pública, l’indret on el poble discuteix
i decideix sobre tot allò que afecta la seva vida pública. I que la seva
paraula sigui efectiva.

Per això, cal veure al si de cada partit, des de la seva organització i
el seu cos doctrinal, fins a quin punt duu la voluntat de «transformar
la societat» o només aspira a prendre mesures per administrar el
present.

És ben cert que un partit és fruit d’una tasca col·lectiva dels seus mi-
litants i dels seus dirigents. Això fa que les opcions personals no hi
tinguin cabuda en la seva totalitat. Formar part d’un partit implica
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una certa renúncia personal en alguns aspectes. Quin és, però, el lí-
mit d’aquesta renúncia?

Quan l’autoritarisme, a l’interior del partit, vol controlar la totalitat del
partit, ens trobaríem en una dictadura de facto, que cal rebutjar. L’altre
límit seria quan s’ha convertit el partit en un simple i anàrquic assem-
blearisme. Entre aquests dos pols, cal saber trobar la mida justa, ja
que és missió dels partits vertebrar la governabilitat de la societat,
començant per la seva pròpia organització.

A mesura que la confrontació entre partits és més electoral que ideo-
lògica, tant les despeses corresponents com la confecció de les llistes
electorals i l’accés als càrrecs públics donen un sentit piramidal de la
seva organització i autoritat interna.

Tots els partits polítics tenen la funció —així ho diu també la Cons-
titució espanyola— d’«expressar el pluralisme polític, concórrer a
la formació i a la manifestació de la voluntat popular i ser instrument
fonamental per a la participació política» (art. 6).

El problema que es planteja, al meu entendre, és si aquests condici-
onants organitzatius i les limitacions ideològiques de la societat ac-
tual fan que el pluralisme dels partits s’adeqüi al pluralisme real de
la societat. I la pregunta a formular-nos és ben senzilla: Si els partits
han d’expressar i vertebrar la voluntat popular i esdevenir instru-
ments de la seva participació política, com ens veu la gent en aquests
aspectes?

El pluralisme polític, al meu entendre, no encaixa del tot amb el plu-
ralisme de la societat. M’hi referiré més endavant. Hi ha molta gent
que no té veu democràtica: els immigrats i els abstencionistes —que
es consideren marginats— són dos col·lectius cada vegada més grans.

Els primers expressen la realitat d’una societat ètnicament, cultural-
ment i religiosament diversa. Amb la seva existència, ens mouen a
una reflexió sobre els continguts de la identitat col·lectiva, sobre la
permeabilitat cultural mútua, sobre l’afirmació d’una cultura d’aco-
llida i de referència com la nostra i, alhora, capaç d’assumir les apor-
tacions d’aquesta diversitat. Ens proposen afirmar els drets establerts
i la cohesió social des de la ciutadania «universal», no només des de
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la ciutadania que regulen els estats. També ens motiven a exigir-los
uns deures humans cívics, democràtics, i una voluntat d’integració
des del respecte a la seva identitat.

Aquest pluralisme de la nostra societat actual exigeix una resposta
unitària de tots els partits demòcrates.

Els segons —els abstencionistes per marginació— ens recorden que,
al Quart Món, no hi arriben els drets democràtics de viure com a
persones. En tot cas, només hi arriba l’assistència social. Tot i tenir els
drets oficials de ciutadania, de fet queden marginats de la pròpia
societat. Cal, doncs, un acord de mínims per tornar-los la dignitat que
es mereixen com a persones i ciutadans que són.

Els graus d’abstenció, la marginació de la política d’àmplies capes de
la societat i la imatge popular dels polítics denoten grans limitacions
dels partits respecta a la tasca encomanada. Cada vegada més, al meu
entendre, servim per a legitimar el poder, però cada vegada som
menys valorats com l’expressió pública d’un civisme ciutadà respon-
sable. Per tant, podríem formular la següent qüestió als militants dels
partits: És el partit un instrument de compromís amb el poble o és
una organització endogàmica que mediatitza aquest compromís?
Avanço que no hi ha una resposta clara, única, sobre aquesta qües-
tió, perquè, vist des de fora, podria semblar que la simple formula-
ció de la pregunta ja prejutja la resposta. I això no és cert. Per tant,
també té sentit la següent pregunta: És possible un compromís po-
lític eficaç envers el meu poble sense militància en un partit? Proba-
blement, hauríem de dir que no.

Això em condueix a una altra conclusió: No és solament la diferèn-
cia ideològica la que determina el pluralisme dels partits polítics, sinó
també el grau de democràcia interna i la convicció de transformar la
societat a llarg termini.

4. Plur4. Plur4. Plur4. Plur4. Pluralisme polític i pluralisme polític i pluralisme polític i pluralisme polític i pluralisme polític i pluralisme de la societalisme de la societalisme de la societalisme de la societalisme de la societatatatatat

El pluralisme polític manifestat pel ventall de partits no encaixa avui,
al meu entendre, amb el pluralisme de la societat. De la mateixa
manera que es va diluint la configuració ideològica de cada partit per
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raons d’oportunisme, en voler abastar al màxim possible de mercat
electoral, i per l’immediatisme, pel fet de voler donar respostes con-
cretes als problemes dels ciutadans - clients de l’Administració pú-
blica com a únic centre d’interès polític, ha canviat també l’actitud de
militància al si dels partits polítics.

Si abans, fa 25 o 30 anys, militar volia dir sentir-se enquadrat en una
organització que englobava el conjunt d’ideals envers la societat,
avui les persones, i especialment la majoria de gent jove, són reticents
a aquesta mena de militància. La gent —em sembla— es reserva i no
desitja integrar-se en una organització ideològica. No desitgen que
la pròpia personalitat es vegi engolida pels centres d’interès ideolò-
gics de les formacions polítiques. Els partits han suplert aquesta
manca d’intensitat militant, el vessant de moviment, reforçant el sentit
d’organització, de burocràcia. Això els ha adequat a l’ús dels mitjans
convencionals de màrqueting polític. I el sentit de moviment només
es fa sentir esporàdicament, sobretot per a donar imatge de capaci-
tat de convocatòria i per a visualitzar la sintonia amb els respectius
líders.

Em sembla que la nostra societat és poc propensa a l’enquadrament.
Desconfia de la utilització que les organitzacions poden fer de la seva
militància. Prefereix mesurar i diversificar els seus enquadraments,
les seves militàncies.

La nostra societat no defineix el seu pluralisme segmentant-lo en les
diverses categories del ventall polític: liberals, democratacristians,
socialdemòcrates, socialistes, etc. En aquests moments de relativis-
me generalitzat, el pluralisme està, en germen, més a l’interior de
cada ciutadà que en la societat i en les diverses organitzacions polí-
tiques convencionals. Sovint la gent s’expressa per reaccions compul-
sives davant la incitació dels fets propers o davant les notícies medià-
tiques. Aleshores, sembla que l’individu cerqui les organitzacions
que estiguin més al seu abast i que puguin encaixar millor la seva
reacció. Situa cada institució al seu lloc i pel seu moment. I situa els
partits polítics a l’hora de legitimar el poder —algú o altre ens ha de
governar— i de canalitzar les protestes. Aquesta seria la funció social
dels partits, que els atribueix la societat. Sense més horitzó, en gene-
ral. En canvi, pel que fa a l’eficiència, guanyen major confiança po-
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pular una altra mena d’organitzacions que han de donar veu pública
a les necessitats cíviques, socials o culturals. És una actitud de «mili-
tància a la carta», desvertebrada tant en el moment del debat com a
l’hora de decidir en l’àmbit del bé comú.

El pluralisme polític de la nostra societat es manifesta, en cert sentit,
desvertebrat, perquè hi manca la sintonia o la complicitat entre el
món polític i la mateixa societat en allò que fa referència al bé comú.
El corporativisme polític i l’immediatisme i els interessos particulars
han difuminat aquest espai. És per això que remarco més l’actitud
fundans del polític, que fa referència a aquest valor bàsic del bé comú,
que no pas l’estricta dialèctica i confrontació entre partits.

5. P5. P5. P5. P5. Partits a Catartits a Catartits a Catartits a Catartits a Catalunya i ralunya i ralunya i ralunya i ralunya i regeneregeneregeneregeneregeneracionismeacionismeacionismeacionismeacionisme

Per finalitzar aquest primer apartat, vull fer referència política a
Catalunya.

El catalanisme polític modern, des dels seus precedents amb Pi i Mar-
gall, seguint per Almirall, Prat de la Riba, Campalans, Bofill i Mates,
etc., és un catalanisme regeneracionista, de recerca de complicitat
entre els polítics i la societat per tal d’aixecar el nivell del poble. És
un regeneracionisme que es fonamenta en l’humanisme; un huma-
nisme de caràcter universal i no pas localista. El catalanisme és pre-
sentat com una força capaç de transformar i de millorar la societat.
No és un catalanisme nostàlgic, de mirar enrere, cap a un temps pas-
sat idealitzat. És un regeneracionisme de la societat que progressa en
funció de la dignitat personal. És una crida al civisme, políticament
transversal; al pluralisme propi de l’època, tant en l’àmbit dit regiona-
lista com en el republicà. I és en aquest àmbit on es considera la cultu-
ra com la força capaç de generar aquest procés, tal com propugnava
Carles Cardó.

Aquests eren els fonaments doctrinals del catalanisme modern quan
la societat de la Renaixença no havia estat encara fracturada del tot
per l’estructura dels partits. El mateix president Macià integrava al
seu govern gent del món socialista, com Campalans; del món d’Ac-
ció Catalana primer i d’Unió Democràtica després, com Carrasco i
Formiguera en uns governs d’Esquerra Republicana.
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El nacionalisme emergent de la societat catalana apareixia com el
punt de confluència de les diverses opcions en funció d’un objectiu
comú. Prat de la Riba i el president Macià serien els exemples més
significatius d’aquesta actitud.

II. El cristià i la política

1. Missat1. Missat1. Missat1. Missat1. Missatge cristià i actitud políticage cristià i actitud políticage cristià i actitud políticage cristià i actitud políticage cristià i actitud política

El fet de ser cristià, què m’exigeix en la meva dedicació a la polí-
tica? El meu sentit cristià de la vida, en quin àmbit de la meva per-
sonalitat política m’influeix, em condiciona o m’inspira?

En primer lloc, he d’aclarir que no vaig entrar a la política perquè
considerés que els cristians ens hi havíem d’implicar. No va ser
aquesta la raó de la meva dedicació. En canvi, sí que he cregut sem-
pre que el fet de ser cristià em compromet d’una determinada ma-
nera en el món polític, però d’una manera molt semblant a la que em
condicionaria si em mogués en un altre àmbit professional. És per
això que els meus punts de referència cristians estan en la normali-
tat: en la lectura de la paraula de Déu, en la pregària, en la partici-
pació en l’Eucaristia. Com qualsevol cristià. Sense consignes espe-
cífiques.

Pocs dies després de comprometre’m per donar aquesta xerrada, ens
trobàvem una colla d’amics per comentar les lectures del diumenge.
Es tractava d’aquell text (Mat. 21, 28-32) en què el pare invita els seus
fills a anar a la vinya. L’un diu que no hi vol anar, però hi va, i l’al-
tre diu que hi anirà, però no hi va. «En veritat us dic», sentencia Je-
sús, «que els publicans i les dones de mala vida us passaran davant
al Regne de Déu [...] perquè van creure Joan, i vosaltres no.» Un dels
allí reunits va fer aquesta reflexió: Des de la perspectiva de Déu, no
és la convencionalitat de les normes ni el prestigi social —referint-se
a les prostitutes i als publicans— el punt de mira determinant pro-
pi del missatge cristià. És més, tal com jo entenc el missatge cristià,
la persona de Jesucrist que dialoga amb l’home només es pot adre-
çar en l’àmbit de les actituds humanes, no en la imposició de normes
convencionals gratuïtes. Aquest em sembla que és l’alliberament cris-
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tià. El nostre diàleg amb Déu es fonamenta en allò de més valuós que
té l’home: la seva capacitat lliure de forjar actituds, conviccions i sen-
timents. Aquesta és, al meu entendre, la humanització de la nostra fe.
Tota la paraula de Déu està amarada d’aquesta constatació.

Per tant, cal preguntar-se: cap a quina actitud ens orienta el missat-
ge cristià viscut en la immersió en el món polític? El llenguatge del
Regne de Déu a la terra és el de la prioritat dels pobres. Cal, doncs,
contra tot escepticisme, contra tot fatalisme davant els poders esta-
blerts, capgirar els valors del món economicista, ultraliberal, i creu-
re que la nostra societat és transformable, que pot esdevenir realment
més justa, més humana. Ser cristià, dins la política, vol dir, al meu en-
tendre, renunciar a elaborar una utopia en la nostra vida que justifi-
qui les situacions de fet i assumir, en canvi, plenament la circumstàn-
cia històrica com a indret que Déu estima —per això hi envià el seu
Fill— i amb la qual es solidaritza perquè sigui punt d’arrencada cap
al Regne de Déu. Jo no tinc la veritat del final de la història; sóc un
caminant que peregrina, ple de dubtes, de perplexitat, i que malgrat
tot fa camí, responent als reptes d’avui.

Com a polític cristià no tinc cap solució als problemes amb els quals
m’enfronto. De la paraula de Déu, en rebo el coratge, la direcció cap
a on cal anar, la convicció de prioritat envers els més desvalguts, per
avançar en el procés d’humanització de la societat, de la política.

He sentit moltes vegades, al llarg de la meva vida política, la frase
de Rafael Campalans: «Política és pedagogia.» Política és l’art de
convocar persones cap a un objectiu comunitari. I això només es fa
fent pedagogia, és a dir, convencent. Jesucrist no va venir a fer una
croada per imposar la veritat. No va venir a condemnar, sinó a sal-
var. Cal viure en l’amor, en la lluita per la justícia, en la netedat de
cor, per a viure en profunditat el nostre ésser personal. És el missatge
i la pedagogia de les Benaurances.

Ser cristià en la política em sembla que vol dir forjar una actitud per-
manent vers la justícia, vol dir viure la meva pròpia vida personal
com una vinculació íntima amb el meu entorn social. No veig el fet
de ser cristià en política com un enquadrament que preconitza una
determinada solució als problemes i que dilueix les perplexitats de
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la societat. Per mi, no hi ha un partit específicament cristià. El plura-
lisme polític dels cristians és tan ample com diferents i possibles són
les respostes personals a una incitació a respondre a les exigències de
la societat. Cap partit polític pot tenir el monopoli d’autoproclamar-
se cristià.

Malgrat això, jo formo part d’un partit que, en la seva declaració pro-
gramàtica, es compromet a propugnar els valors cristians. Jo sempre
he entès això com un compromís i mai com un monopoli. És més:
forma part d’una internacional que cada vegada confon més el con-
servadorisme polític amb la democràcia cristiana. Personalment,
cada vegada em sento més lluny d’aquesta deriva de la internacio-
nal de la qual forma part el meu partit.

2. P2. P2. P2. P2. Pererererersonasonasonasonasona

L’encaix del Fill de Déu en la història humana es fa en la considera-
ció de l’home com a persona. El nostre jo no ens tanca en un egocen-
trisme, sinó que és cridat a projectar-se en la recerca de l’altre. Amb
paraules de Maritain, som una peregrinació cap a l’Altre (en majús-
cula), en la mesura que anem a la recerca del pròxim, del que és a
prop. Totes les pàgines de l’Evangeli són una incitació a la recerca de
l’altre, de l’Altre.

I l’altre és tota la humanitat. Totes les persones del món som iguals.
No és per raó de raça, de cultura, de poder econòmic, que hem de
valorar la persona. El seu valor més gran i fonamental rau en el fet
de ser persona. Però la natura humana no és una abstracció; les perso-
nes, la vivim i la concretem en unes circumstàncies determinades, en el
nostre entorn. I d’aquí ve el nostre compromís envers el nostre país.

La importància de la persona no és ser ella mateixa, sinó tenir la ca-
pacitat de ser ella mateixa a l’hora de dialogar amb els altres. I la polí-
tica té el seu fonament en el fet de fer forts els lligams entre la per-
sona lliure i la comunitat humana, la seva pròpia comunitat, atès que
la manera de viure l’humanisme universal és a través de l’experièn-
cia concreta de ser fills d’una cultura, d’una llengua, d’un bagatge
històric acumulat en els relleus generacionals d’una nació; en el
nostre cas, Catalunya. És per això que Joan Pau II, en el seu discurs
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del 5 d’octubre de 1995 a les Nacions Unides, deia que el dret dels po-
bles és la derivada del dret a la llibertat de les persones. Per aquest
motiu —deia ell—, cap nació, cap estat, pot negar el dret a existir a
qualsevol altre poble.

El missatge cristià, que obre horitzons d’esperança transcendent a la
persona, dóna també una nova dimensió a la dedicació a la política.
Tot i les ambigüitats, contradiccions i paradoxes de la història de l’Es-
glésia, el missatge cristià ha generat una cultura cívica, uns valors
socials, que són fruit d’aquesta experiència cristiana de projecció de
les persones cap a l’altruisme. La fe viscuda fa cultura i crea comu-
nió. Fins i tot, avui podem constatar que, a l’indret més marginal de
la societat, s’hi veu el testimoni de cristians que donen una resposta
a la gent que ho necessita. I, al meu entendre, aquesta és la força so-
cial de l’Església d’avui.

Hi ha una altra exigència política en la consideració de la persona: cal
que les estructures socials que propugnen a la societat els diversos
programes dels partits reverteixin en la responsabilitat personal; que
no anul·lin la persona ni la substitueixin, sinó que la potenciïn, ja que,
també des del sentit cristià, és a la persona a qui s’adreça el missat-
ge de salvació. L’orientació final de la política és la dignitat de la
persona; no només el funcionament correcte de les estructures.

El sentit crític de la nostra civilització ha reconvertit aquests valors
en valors laics, tal com ha propugnat la modernitat. I cal assumir-los
així, positivament, com un patrimoni comú de tota la societat, creient
i no creient. Però penso que el cristià hi entreveu el seu sentit trans-
cendent.

3. V3. V3. V3. V3. Valoraloraloraloralors laics i vs laics i vs laics i vs laics i vs laics i valoraloraloraloralors cristians en políticas cristians en políticas cristians en políticas cristians en políticas cristians en política

Tal com entenc el cristianisme, aquest implica una afirmació positi-
va de la secularitat, de la «profanitat», de la societat i de la persona.
El misteri de la creació, més que significar que les coses són una ema-
nació de la divinitat, rau en la constatació de l’autonomia de la na-
tura. L’Encarnació de Jesucrist en la naturalesa humana és el rebuig
a qualsevol mediació sacralitzada; per l’Encarnació la naturalesa
humana esdevé impregnada d’allò que la sublima: l’amor de Déu.
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I el nostre horitzó escatològic és el de la mirada del pelegrí, que avan-
ça per la història sense sacralitzar-la, sinó creient que el destí últim
d’aquesta humanitat històrica és en i amb Déu: «Ningú no ha con-
templat mai Déu; si ens estimem mútuament, Déu està en nosaltres,
i el seu amor ha atès en nosaltres la seva perfecció» (I Joan, 4, 12).

El missatge cristià canvia radicalment l’experiència del «sagrat»:
l’afirmació de l’absoluta transcendència de Déu i l’encarnació de
Jesucrist en la natura humana. Les dues coses. Per això, cal reco-
nèixer el sentit immanent dels valors cívics de la modernitat i, al-
hora, viure, des de l’experiència cristiana, el seu sentit transcendent.
Aquesta constatació ens porta a trobar els punts de coincidència amb
la societat plural en aquests valors laics, assolits en aquests movi-
ments d’emancipació humana que ha significat la modernitat. És per
això que el pluralisme polític no es pot basar en la distinció entre «partits
laics» i «partits cristians». Si fos així, confondríem el missatge cristià
com a substitutori dels valors que ha adquirit la humanitat al llarg de
la seva història. Per això, vull parlar de llibertat, igualtat i fraternitat.

Entenc la llibertat com aquesta força interior que ens permet afirmar
el nostre jo com a creatiu i responsable del nostre entorn. La llibertat
és l’expressió de la pròpia dignitat, reconeguda per un mateix i res-
pectada pels altres. La llibertat és el punt d’arrencada de l’home vers
la comunitat. Però jo, com a cristià, hi sé veure també l’expressió de
l’imago Dei, com a cocreador que sóc, perquè és la meva llibertat la
que fa possible el meu lligam creatiu amb els altres. I és aquesta expe-
riència concreta de vinculació, de lligam —paradoxa de la llibertat—,
la que dóna sentit al nostre projecte de desenvolupament personal.
Però el compromís polític de defensa de la llibertat, de les llibertats,
de l’home és el mateix que el dels companys polítics que, des de la
seva laicitat, es comprometen a humanitzar la societat.

L’article primer de la Declaració francesa dels drets de l’home i del
ciutadà del 26 d’agost de 1789 manifesta textualment: «Els homes
neixen i romanen lliures i iguals en drets.» I la Declaració universal
dels drets de l’home, del 10 de desembre de 1948, diu en el seu pre-
àmbul: «el reconeixement de la dignitat inherent a tots els membres
de la família humana i de llurs drets iguals i inalienables constitueix
el fonament de la llibertat, la justícia i la pau en el món.» Calgué,
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però, una Revolució Francesa i una Segona Guerra Mundial per a
assolir el contingut d’aquestes declaracions.

Perquè hi hagi democràcia, cal aconseguir la igualtat, que és absèn-
cia de proteccionismes guanyats per la força del poder i de la impo-
sició o de privilegis aconseguits per la injusta i desproporcionada
distribució de la riquesa. Tots estem cridats a aquesta gran aventu-
ra humana d’emancipació col·lectiva, que forma part del nostre com-
promís de retrobament amb l’altre, amb el company polític de dife-
rent partit i d’ideologia distinta.

En aquesta lluita, però, hi sento també la veu de l’Evangeli, la del
Regne de Déu que duu la benaurança als pobres, als marginats, i sóc
conscient que aquesta tasca immensa d’emancipació personal i col·lec-
tiva que cal dur a terme està en la línia de la dignitat humana, afirmada
absolutament en l’Encarnació del Fill de Déu. És la mateixa lluita, és
el mateix compromís, que tants i tants polítics laics han assumit com
a exigència de la seva dedicació política. Tampoc aquí, en el camp de la
política, no hi ha dues lluites emancipadores: la dels laics i la dels cristians.

Quan parlem de fraternitat pot semblar que deixem de banda l’orde-
nament social i que ens movem en el camp dels sentiments. I crec que
no és ben bé així. Al meu entendre, la comunitat humana no és no-
més un organigrama, un conjunt de lleis que regulin l’ordre social.
Tot aquest cos doctrinal i organitzatiu polític no ha de ser avaluat
només per l’eficàcia del seu ordenament, sinó que el sentit últim està
en funció també del destinatari final: la persona, el ciutadà, i el seu
sentiment envers la comunitat. L’ordenació de la vida col·lectiva ha
de ser també una incitació a la resposta personal. Crec que el senti-
ment de fraternitat té aquest sentit en la trilogia «llibertat, igualtat,
fraternitat». La política no és solament «administració» o la simple
codificació d’unes lleis: és la permanent humanització de la comuni-
tat humana. També, des de la laïcitat, hi ha un sentit teleològic, fina-
lista, de l’acció política, que la transcendeix. I és per aquesta raó que
puc compartir amb aquest sentit laic tot allò que prové del missatge
cristià: som germans, fills del mateix Pare.

Em permeto transcriure, com a conclusió, un paràgraf de Jacques
Maritain, del seu llibre Humanisme integral: «Solament en el misteri
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de l’Encarnació redemptora el cristià comprèn què és la dignitat de
la persona humana i què costa. La idea que en té es prolonga fins a
l’infinit i assoleix la seva significació plena en Crist. Però, com que és
profana i no sacral, aquesta obra comuna no exigeix a ningú, per
«entrar en joc», fer una professió de tot el cristianisme. Al contrari,
comporta en els seus trets característics un pluralisme que fa possi-
ble el convivium dels cristians i no-cristians en la ciutat temporal»
(Edicions 62, Barcelona 1966, pàg. 162-163).

És així com el cristià, com a tal, s’immergeix en el pluralisme polí-
tic, fonamentat en la llibertat humana, i s’integra en el món profà,
perquè el seu objectiu no és «sacralitzar» la societat, sinó «humanit-
zar-la», com Crist s’humanitzà.

A la mateixa Declaració sobre la llibertat religiosa del Concili Vati-
cà II s’expressa el respecte que mereix cada persona a l’hora d’actuar
lliurement i en consciència en la seva projecció pública:

«Ara bé, la veritat cal cercar-la degudament en la dignitat de la per-
sona humana i en la seva naturalesa social, és a dir, mitjançant una
lliure investigació, servint-se del magisteri i de l’educació, de la co-
municació i del diàleg, a través dels quals uns exposen als altres la
veritat que han trobat o que creuen haver trobat, per ajudar-se mú-
tuament en la recerca de la veritat; i una vegada coneguda aquesta,
cal acceptar-la fermament amb assentiment personal.

»En l’ús de totes les llibertats, cal observar el principi moral de la respon-
sabilitat personal i social: en l’exercici dels seus drets, cadascun dels
homes i dels grups socials estan obligats per la llei moral a tenir en
compte els drets dels altres, els propis deures envers els altres i el bé
comú de tots. Cal obrar amb justícia i humanitat amb tothom.

»[...] els homes que jutgen les coses amb criteri propi a la llum de la
veritat, que ordenen les seves activitats amb sentit de responsabili-
tat, i que s’esforcen a secundar tot allò que és ver i just, associant
gustosament la seva acció amb la dels altres.»

I, per això, conclou el Vaticà II que «la llibertat religiosa s’ha d’adre-
çar a contribuir que els homes actuïn amb major responsabilitat en el
compliment dels seus propis deures en la vida social».
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4. L4. L4. L4. L4. L’Església i la política’Església i la política’Església i la política’Església i la política’Església i la política

Fins ara he parlat del cristià individual. Ara, però, caldria preguntar-
se: quin ha de ser el paper social i polític de l’Església? En faré una
breu referència.

A la Miscel·lània en honor del cardenal Jubany (Enciclopèdia Catalana,
Barcelona1992, pàg. 521-531), vaig fer la glossa de dues conferèn-
cies que el cardenal havia fet en el context de la Transició política
espanyola: la primera tingué lloc a Vic l’any 1977, en un homenatge
a Jaume Balmes, i la segona, al Club Siglo XXI de Madrid l’any 1979.

El cardenal Jubany recorda la Gaudium et Spes (núm. 43): «L’Església
sap igualment, gràcies a l’experiència de segles, fins a quin punt li cal
madurar contínuament en la realització de les seves relacions amb el
món.» En el moment de la Transició política l’Església no es va vo-
ler atrinxerar en cap formació política a partir de la qual pogués man-
tenir la seva influència i el seu poder. L’abdicació d’aquesta tàctica
li va comportar guanyar credibilitat per parlar de qüestions fona-
mentals que afecten el conjunt de la societat.

La fe, per als creients, pot actuar en el camp de la política com a
motivació, però mai no pot derivar cap a la formulació d’estratè-
gies o tàctiques concretes. La fe no pot esdevenir ideologia polí-
tica. «L’Església», cita de nou el cardenal Jubany la Gaudium et Spes
(núm. 76), «no està lligada a cap sistema polític, però és un signe i
una salvaguarda de la persona.» La tasca de l’Església se situa en
el cap de la prepolítica; el sentit ètic del comportament humà for-
ma part del bagatge social que l’Església ha de promoure.

Les societats —diu el cardenal Jubany— tenen el risc de buidar-se
èticament. Si els valors de la vida humana i els valors morals no te-
nen un fonament transcendent, perden la seva força motivadora.
L’ètica, el sentit d’humanitat, és el compromís de l’Església amb ella
mateixa i envers la societat.

En la mesura que l’Església no entra en el camp de la política, ni que
sigui indirectament a través de partits polítics afins, la seva credibi-
litat augmenta en el món del que podríem anomenar prepolítica.
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III. El cristià i el pluralisme polític

1. El meu decàleg polític: els límits de la confr1. El meu decàleg polític: els límits de la confr1. El meu decàleg polític: els límits de la confr1. El meu decàleg polític: els límits de la confr1. El meu decàleg polític: els límits de la confrontontontontontació partidàriaació partidàriaació partidàriaació partidàriaació partidària

En l’àmbit de les «actiduds polítiques» que adopto com a cristià i que
transcendeixen les estratègies i les tàctiques dels partits, i que alho-
ra les han d’impregnar, em formulo deu consideracions sobre el plura-
lisme:

1. Els adversaris d’un partit polític no ho són els afiliats als altres
partits, sinó aquells elements que volen dissoldre el sentit comuni-
tari de la societat: individualisme, economicisme, consumisme, ba-
nalitat, escepticisme, indiferència, etc. En aquest camp, cal que hi
hagi un marge de complicitat compartida per tots els partits polítics
i no solament confrontació entre ells. Com més gruix tingui aquest
marge de complicitat, més força donarem a la paraula pública davant
els interessos privats que hi van en contra.

2. El pluralisme dels partits no es pot reduir a confrontar-se per gua-
nyar el poder de les institucions. Les institucions públiques són del
poble, no dels partits. I els qui les governen han de donar espai a
l’oposició perquè facin la feina que el poble també els ha encarregat.
Les institucions no són només un àmbit de confrontació partidària,
sinó també de col·laboració institucional.

3. Les institucions públiques no són només els «expedidors de serveis
públics». Els ciutadans són més que clients de l’Administració. Cal
fer sinergia i formular complicitats amb la societat civil altruista, per-
què la democràcia no és solament un sistema que legitima el poder,
sinó també una actitud ciutadana participativa, cívica, envers la so-
cietat.

4. Cal entendre la política com el lligam personal, íntim, envers les
exigències cíviques del poble, viscudes personalment i no només de-
tectades tecnocràticament a través d’enquestes que tabulen opinions
i no donen a conèixer el rostre humà del ciutadà. Cal més credibilitat
moral que astúcia de tecnòcrates. Quan es perd aquesta credibili-
tat entre partits s’entra en la política de la desqualificació mútua i en
l’escepticisme ciutadà.
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5. Cal educar abans de captar el vot del ciutadà. Política és pedago-
gia. Els polítics hem d’assumir la responsabilitat de ser punts de re-
ferència de comportament públic. Una actitud personal ètica és con-
dició indispensable per a ser pedagog. Els recursos mediàtics no
poden substituir aquest comportament. La política és una vocació
que comporta aquesta exigència. La imatge pública ha de ser l’acti-
tud personal i correspondre-s’hi; altrament, el poder polític queda
transferit als mitjans de comunicació, i d’aquests, als poders econò-
mics interessats.

6. Cal creure que la societat és millorable, es pot humanitzar, es pot
transformar. Això comporta exigir esforços a la ciutadania. Cal tenir
el coratge de demanar-los-hi abans de quedar reduïts a elaborar un
producte polític de consum agradable i no exigent i sovint demagò-
gic. El pluralisme polític s’ha de fonamentar en el debat de progra-
mes alternatius i no només en la competitivitat de seduir la comodi-
tat dels votants.

7. Administrar des del poder les administracions és administrar el
present. La política ha d’encarar els ciutadans cap a les noves gene-
racions. La política ha d’ampliar l’horitzó dels ciutadans: un projec-
te polític ha d’ajudar a donar sentit al «llarg termini» de la nostra
tasca col·lectiva. Les prioritats dels programes han d’obeir a aquesta
visió. El pluralisme polític té ple sentit quan porta a debatre aquests
diversos horitzons.

8. L’uniformisme —això és, l’antipluralisme— vol dir que tothom ha
de pensar i fer de la manera que hom pretén. La recriminació i el
menyspreu cap als altres partits duu implícit el missatge de l’unifor-
misme. La recerca de la unanimitat és tot el contrari. Es tracta de
procurar concordança des de la diferència, des del pluralisme. La
recerca d’unanimitat comporta l’acceptació de l’altre, la necessitat
que l’altre existeixi, com a alternativa.

9. Un país, una societat, no és la suma aritmètica de partits. El polí-
tic ha de tenir clar que, més important que el seu partit, és el seu país.
El polític de debò viu intensament els problemes i els èxits del seu
país com si fossin seus, que ho són. Els èxits del partit cal considerar-
los instrumentals i cal no oblidar que no es pot posar el tot en un
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instrument. Cal vigilar, doncs, perquè la confrontació entre partits no
modifiqui els valors del fi i dels instruments.

10. Hi ha una pau política, filla de l’autisme de cada agrupació, con-
seqüència de l’statu quo acceptat resignadament, pròpia de l’època de
les «casernes d’hivern». Però també hi ha la recerca de la pau pel
camí del diàleg, del respecte, del debat, de la discrepància i del con-
sens; de l’acceptació i legitimació cívica i intel·lectual de l’altre. Cal
que el polític es comprometi en la recerca d’aquesta pau, activa, que
dóna sentit al pluralisme polític i al de la societat.

2. La necessit2. La necessit2. La necessit2. La necessit2. La necessitat dels partits políticsat dels partits políticsat dels partits políticsat dels partits políticsat dels partits polítics

Des de la llibertat responsable i activa, cada persona veu la realitat
a la seva manera, formula la seves prioritats, dibuixa el seu horitzó
d’un futur ideal, en funció de les seves vivències. I cal que s’impliqui
en la lluita democràtica per aquests ideals. És la seva projecció, és el
seu compromís.

Però cal que l’opinió dels ciutadans sigui vertebrada, defensada i
formulada políticament. És el necessari i imprescindible servei dels
partits polítics a la democràcia, al país. Una tasca, però, condicionada
per tot el que he dit a la primera part de la meva exposició: els par-
tits, com tota col·lectivitat, generen «corporativisme», és a dir, pro-
tecció mútua, pel simple fet de la seva adhesió. S’ha de mesurar
aquest efecte per tal que no arrossegui la seva funció bàsica.

Caldria, però, tenir molt present que el pensament o la ideologia del
meu partit no ha de casar matemàticament amb les meves opinions
en tots els aspectes. L’afiliació a un partit polític comporta l’exigèn-
cia d’estar d’acord amb uns principis fonamentals i d’adherir-me a
una tasca col·lectiva àmplia, però puc discrepar-ne en molts del seus
aspectes secundaris. Per mi, l’afiliació política és un acte de civisme,
necessari per a la democràcia. L’apoliticisme —deia Mounier— és
una deserció espiritual.

Dit això, el meu compromís envers la societat transcendeix el pro-
pi compromís de partit polític. És més: el partit no em pot aparèi-
xer com l’únic mediador entre jo i la meva comunitat, perquè aquest
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vincle comunitari és personal i, per tant, intransferible, indelega-
ble. I encara més: la proximitat que he de tenir als problemes reals,
la meva pròpia vivència d’aquests problemes, l’he de contrastar
amb el corporativisme que, naturalment, generen els partits polítics.
Aquesta certa heterodòxia, si és fruit d’aquest vincle personal amb
la realitat social, és necessària en la vida dels partits.

Un partit és una organització, no és una assemblea permanent i im-
provisada sobre totes les qüestions. La funció social dels partits exi-
geix aquesta estabilitat. Però un partit ha de ser una escola de demo-
cràcia, i la democràcia no és només la justificació de l’escalada de
poder. Perquè, si fos així, els partits es convertirien en piramidals i,
per tant, generarien actituds servils envers el propi poder. Sovint se
substitueix la democràcia per la «sintonia implícita». L’abús d’aques-
ta sintonia pot derivar fàcilment en una relació clientelar-autoritària.
Cal que, al si dels partits, hi hagi un bon equilibri de «poders» i «con-
trapesos» per a evitar aquests riscos.

3. El bé comú3. El bé comú3. El bé comú3. El bé comú3. El bé comú

Només la ciutadania, com a concepte, determina i estableix la perti-
nença de l’ésser humà a la societat. Una societat de ciutadans no és
excloent i segregadora. Aquest títol, només el donaven, fins ara, els
estats. Però cal avançar molt més; s’ha de ser ciutadà del món pel
simple fet de ser ésser humà.

Des de la condició de ciutadà, no hi ha només «assistència als desval-
guts», sinó solidaritat entre els mateixos ciutadans. I aquesta solida-
ritat ha de generar drets i exigències reals envers els menyspreats,
perquè la solidaritat és filla de la relació creativa, dialogal, entre per-
sones, iguals.

Per això hi ha un bé comú. En paraules de Maritain (Obres completes,
pàg. 171): «Qualsevol iniquitat que pot ser favorable a la utilitat de
l’Estat va en realitat contra el bé comú i tendeix a destruir-lo, perquè
el bé comú no és solament la utilitat de l’Estat, sinó la rectitud
supraútil i bona en ella mateixa i per ella mateixa, de la vida del con-
junt de la gent. Així doncs, no n’hi ha prou de ser piadós, just, sant,
per a ser un bon polític. Cal també conèixer les tècniques útils al ser-
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vei del bé comú, conèixer el camp de la realització social i política, i,
si se’m permet, la cara política de la justícia, l’amistat fraternal, el
respecte de la persona humana i de les altres exigències de la vida
moral. No n’hi ha prou de ser just per a ser un bon polític, però la jus-
tícia és una condició necessària de tota bona política.»

La «raó d’Estat» no és el bé comú ni l’assistència social. En canvi, el
bé comú és el conjunt de les exigències del dret al treball per a tot-
hom, amb un salari just, amb la seguretat social sense exclusives,
amb la protecció contra els riscos laborals; de la igualtat d’oportuni-
tats; de l’accés a l’educació, a la salut, a la informació, al diàleg sin-
dical per a resoldre els conflictes laborals, a la redistribució de la ri-
quesa en benefici de l’interès general, en forma de béns i serveis com
a part de la riquesa comuna, a una democràcia representativa i par-
ticipativa i al desenvolupament d’una cultura cívica centrada en el
bé comú (cf. Riccardo Petrella, El bien común, Temas de Debate,
Madrid 1997, pàg. 41).

És en el marc del bé comú que es crea la tensió cap a l’edificació sò-
lida de la comunitat.

D’aquest bagatge n’han de ser partícips tots aquells partits que en-
tenen com a fet fonamental la projecció de la persona envers la so-
cietat. I han de fer front comú contra aquells que, des de l’individua-
lisme a ultrança, voldrien dissoldre aquest bagatge comunitari.

Pluralisme de partits, sí, però amb la complicitat de tots ells i deixant
de banda la confrontació per aconseguir el poder, per tal d’orientar
la política cap al bé comú.

I ara ens cal traslladar el pòsit que ha elaborat la societat europea a
la solidaritat universal, en el camí de fer la comunitat humana ver-
tebrada també per la política. Aquesta és una exigència d’un polític
que creu que l’humanisme o és universal o no és.

4. Gener4. Gener4. Gener4. Gener4. Generositositositositositat políticaat políticaat políticaat políticaat política

Al meu entendre, davant les contradiccions de la societat actual, i
especialment davant la força de decisió dels interessos econòmics per
damunt de la política, cal superar el convencionalisme de la confron-
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tació per a assolir el «poder» polític. Em semblen necessaris uns
acords «transversals» que tornin a situar la política al centre de de-
cisió en funció del bé comú.

La dinàmica actual, en què tot es mesura per l’eficàcia econòmica i en
què, alhora, l’economia està globalitzada, deixa poc marge al debat
polític sobre l’orientació que volem donar a la nostra societat. Tot allò
que és important es decideix lluny de nosaltres. Per sortir d’aquest
encerclament, on està situada la política al nostre abast, cal un acti-
tud de «generositat política». Aquesta generositat no és altra cosa que
la capacitat de saber prescindir de la pròpia tàctica o estratègia de
partit i retrotreure’s al concepte bàsic per tal de retrobar l’altre par-
tit en aquest mateix procés. Es tractaria de fer vivent, políticament,
el «comú denominador» polític que emana del sentit democràtic, dels
valors cívics i socials que tot compartim. I, d’aquest compromís com-
partit i sòlid, saber generar el debat posterior que identifica cada
opció política.

El pluralisme polític no és, no ha de ser, fruit d’una fractura total amb
els adversaris polítics; ans al contrari, cal que sigui un compromís de
dur a terme una tasca conjunta de civisme, d’humanització i de de-
mocràcia per a donar a la societat els mitjans per a esdevenir subjecte
polític enfront dels poders econòmics mundials.

Malgrat l’economicisme absolut en el qual ens trobem immergits, hi
ha un ample marge d’operativitat política. Moltes de les variables
que condicionen les nostres societats són «globalitzades» i, per tant,
no controlables. Però la complicitat entre política, cultura, educació
i civisme dóna possibilitats de resposta davant d’aquest determinis-
me economicista. I totes elles són variables de la nostra competència
administrativa i política. I, per tant, són al nostre abast, també com
a catalans.

Potenciar una cultura creativa i de capacitat crítica, d’un sistema edu-
catiu personalitzador i compromès, i elevar tot aquest procés a la ca-
tegoria de política, permet a cada poble trobar la seva capacitat d’una
resposta pròpia en el marc de la globalització actual.

Centrar la política en aquest medi exigeix complicitat entre tots. Entre
polítics, primer, i entre polítics i ciutadans també. Es tracta de gene-
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rar la formulació d’uns drets i d’uns deures cívics que expressin la
coresponsabilitat de tots en l’edificació de la pròpia societat. Aquesta
és la tasca que dignifica més la persona.

5. A maner5. A maner5. A maner5. A maner5. A manera de conclusionsa de conclusionsa de conclusionsa de conclusionsa de conclusions

Des del punt de mira cristià, tots els partits que defensen els valors
democràtics de la societat i que ho són també cara endins són instru-
ments vàlids i útils per a la tasca política. Afiliar-se a un partit o a un
altre depèn de la ideologia i de les prioritats de cadascú.

1. Cal tenir present que el pluralisme polític pot expressar una dinà-
mica entre corporativismes i alhora no reflectir suficientment la di-
nàmica de la pròpia societat.

2. El missatge cristià inspira unes actituds de servei als «pobres», de
sentit ètic de la política com a servei i com a vinculació a les persones,
però no significa una presa de decisió estratègica o tàctica. No hi ha
partits que puguin tenir el monopoli de la inspiració cristiana, perquè
el cristianisme respecta l’autonomia de les coses, respecta la laïcitat.

3. L’àmbit propi de l’Església se situa en la prepolítica, en l’aporta-
ció d’elements i de motivacions cap al sentit ètic. La seva credibilitat
rau en el fet de no usar els mecanismes polítics. La seva força és el
testimoni dels cristians al servei de la comunitat, i especialment la
seva prioritat pels desvalguts.

4. El missatge cristià ajuda i empeny el creient posat en política a
donar una dimensió plena de sentit transcendent dels valors comu-
nitaris sorgits i formulats des de la modernitat.

5. L’afirmació del pluralisme polític, com a valor fruit de la llibertat,
no pot amagar la responsabilitat del conjunt de partits de col·laborar
a elevar la política a la preeminència que li correspon com a parau-
la pública de la comunitat.

6. Davant el desbordament que significa per als pobles la globalitza-
ció dels interessos econòmics, hi ha un espai creatiu de política, de
formulació d’horitzons col·lectius, basada en la complicitat de l’edu-
cació i la cultura amb el civisme i la política.
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7. El pluralisme polític manifestat per la diversitat de partits és ne-
cessari, però la seva raó de ser és instrumental. El fi és el bé comú, és
solidificar l’espai polític davant les interdependències mundials. El
fi és la vinculació personal amb el poble, amb els marginats.

8. Torno al començament: no he vist cap polític cristià ni cap polític
laic com a exemples purs de Maquiavel o de Thomas More. Uns i
altres estem sotmesos a les mateixes ambigüitats. Cadascú, des de les
seves conviccions, ha de lluitar cada dia per a ser el més coherent
possible. El que compta són les actituds i no les adscripcions.

Aquest és, doncs, el resum de les meves conviccions, que he intentat
manifestar-vos d’acord amb el meu pensament.

Fundació Joan Maragall, XIV Simposi Internacional
«El cristianisme en una societat plural»

(Barcelona, 30 de novembre de 2002)
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Exposició Germinabit.
L’expressió religiosa en llengua
catalana del segle XX

Aquesta exposició, que avui clausurem, vol mostrar la vitalitat de
l’Església catalana en el desplegament cultural i espiritual del poble
català de la Renaixença ençà. Vol mostrar com l’Església ha acompa-
nyat els avatars del nostre poble, com des del punt de vista intel·lec-
tual ha il·luminat les diverses situacions que hem viscut. I ha volgut
mostrar com Catalunya ha estat receptiva i participativa del missatge
de l’Església universal.

L’Església catalana ha estat més força inspiradora dels valors cris-
tians que no pas implicada directament en els afers polítics. Ha do-
nat exemple d’estar al costat de la democràcia, de la defensa de la
nostra identitat catalana, quan érem perseguits i amenaçats. Potser
aquest ha estat un fet distintiu de l’Església de casa nostra. Mai no ha
volgut intervenir en el camp dels partits polítics, sinó només en l’àm-
bit del que podríem anomenar prepolítica, en l’àmbit de la conscien-
ciació ètica dels polítics i dels ciutadans en general.

Per damunt dels partits hi ha un pensament cristià que il·lumina el fet
polític. Jacques Maritain, a Humanisme integral (Edicions 62, Barcelona,
pàg. 112), ens diu: «La societat política no té per missió portar la per-
sona humana a la seva perfecció espiritual i a la seva plena llibertat
d’autonomia [...] Però, malgrat tot, la societat política és destinada,
per la raó del mateix fi terrenal que l’especifica, al desenvolupament
de condicions de medi que porten de tal manera la gent en un grau de
vida material, intel·lectual i moral convenient al bé i a la pau de tot,
que cada persona s’hi troba amb un ajut positiu per a assolir progres-
sivament la seva plena vida de persona i la seva llibertat espiritual.»

Per Maritain, a la política li correspon aplegar les persones en un
projecte comunitari, de «bé comú», més enllà de la suma dels béns in-
dividuals, que permeti el desplegament dels valors de la persona hu-
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mana. El cristià no és mai un «resignat» i creu en el treball diari que
el fa avançar cap a la recerca d’una felicitat terrenal —tot i que rela-
tiva—, en un estat de justícia, d’amistat i de prosperitat.

El centre espiritual de la persona és la recerca de l’altre, és intentar
fer camí conjuntament, és el que Maritain en diu «humanisme pele-
grinacional», en contrast amb l’humanisme antropocèntric, que tanca
l’home en ell mateix.

Nosaltres creiem que Catalunya és el marc d’aquest projecte polític
comunitari. Carles Cardó, fill de l’arquebisbat de Tarragona i canon-
ge de la seu de Barcelona, és un dels pensadors cristians que més ha
ajudat Catalunya a basar la seva ciutadania en aquests fonaments
comunitaris.

Allò que ens uneix, als catalans —deia— és la fidelitat als valors
d’una cultura i d’una llengua. La llengua contribueix a crear aques-
ta realitat de l’esperit, que és la intercomunicació humana, feta des
de les arrels de les generacions passades que ens l’han transmesa i
feta de projecció de futur en la comunicació íntima de l’estimació: del
pare i de la mare envers els fills.

Aquesta referència a les generacions que ens han precedit i la nostra
responsabilitat de saber transmetre aquest bagatge cultural i lingüís-
tic que hem rebut de les generacions anteriors és la primera consta-
tació del sentit transcendent de la persona, que viu dins seu quelcom
previ a la naixença, que és la comunitat en què neix, i que vol projec-
tar més enllà de la seva finitud. Aquest és el sentit de ser membre
d’un poble.

És per mitjà de la parla que les persones ens elevem més enllà de la
matèria, que podem projectar la nostra capacitat creativa, espiritual,
la nostra llibertat. I, d’altra banda, és mitjançant la fe que els creients
rebem l’experiència de Déu, per la seva Paraula, que ha esdevingut
història, que s’ha fet humana. Per a fer-se proper a nosaltres, Déu
assumí analògicament aquesta experiència humana de proximitat, de
compartir les mateixes paraules.

L’Església de Catalunya ha estat sempre present en la nostra cultu-
ra i en la nostra llengua i les ha vivificades. El primer escrit una mica
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extens que tenim en català són precisament unes homilíes, les
Homilíes d’Organyà. El primer gran literat català fou un home d’Esglé-
sia, Ramon Llull. Els qui contribuïren a fer sortir de la decadència la
nostra llengua en la Renaixença foren mossèn Cinto Verdaguer, o
mossèn Alcover, o Costa i Llobera, o Joan Maragall —el de «l’Esglé-
sia cremada»—; i en altres àmbits de la cultura, Llimona, Gaudí, etc.,
pensadors com Torras i Bages, el cardenal Vidal i Barraquer, el ma-
teix Carles Cardó i tants i tants, clergues o seglars, que s’han compro-
mès en la defensa de la nostra llengua i la nostra cultura. Cal recor-
dar aquí l’aportació recent dels bisbes de Catalunya amb la seva
pastoral conjunta, Arrels cristianes de Catalunya.

Ara, a començament del segle XXI, quan els riscos de la democràcia
que ens envolten també, als catalans, són l’individualisme tancat, el
fet de valorar les coses només pel profit econòmic i l’èxit individual,
l’escepticisme davant qualsevol ideal, la immediatesa com a única
valoració del nostre treball, ens cal l’exemple de l’Església, de tants
i tants cristians compromesos en el Tercer i en el Quart mons; ens cal
el missatge de germanor i transcendència de l’Església catalana, que
contribueixi a enfortir el nostre projecte d’una Catalunya plena de
valors de solidaritat, de responsabilitat cívica i de sentit transcendent
i a donar-ne sentit transcedent.

Aquesta Església catalana viva, encarnada en la societat catalana,
immersa en els problemes socials d’avui, de marginació social, pas-
sant per l’ensenyament, fins a l’atenció als immigrants o a les perso-
nes que pateixen la sida, és l’exemple de la Catalunya que volem.

Roma és el signe de la universalitat cristiana. Els catalans sabem
que si ens tanquem en nosaltres mateixos perdem el futur de la nos-
tra cultura. Una cultura té vigència quan pot aportar coses a les al-
tres cultures. Les cultures, com les persones, s’han d’obrir als altres.
La nostra experiència de fidelitat a la nostra identitat mitjançant la
nostra capacitat d’obertura a les altres cultures troba aquí a Roma,
la capital de la universalitat del missatge cristià, un sentit ple.

Discurs amb motiu de la clausura de l’exposició Germinabit
(Roma, 21 d’octubre de 2001)
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Balanç d’una legislatura.
Reflexions des del Parlament

JUSTIFICACIÓ

Cada any, al llarg d’aquesta VI legislatura, en acabar-se el segon pe-
ríode de sessions, m’he adreçat a tots vostès per expressar el meu pen-
sament polític, derivat de la vida parlamentària catalana. La meva
responsabilitat institucional, que intento assumir com a fonament de
la meva actitud política, em permet una perspectiva de la política
catalana, de tal manera que m’he obligat a fer-ne partícips tots els que
estan interessats a seguir de prop les tasques del nostre Parlament.
Aquest any, a més, responc a una invitació del Col·legi de Periodis-
tes de Catalunya de fer un balanç d’aquesta legislatura.

No correspon al president del Parlament fer la valoració de la tasca
parlamentària dels diputats i dels grups. La seva tasca específica és la
de facilitar als diputats i als grups els mitjans materials i les condi-
cions polítiques per a desenvolupar correctament la seva funció de
diputats. Correspon a la societat, mitjançant els diversos mitjans
d’expressió que té, de fer-ne la valoració política. El meu paper s’as-
sembla més, en aquest sentit, al del relator que anota l’activitat rea-
litzada que al del que valora el balanç. Per altra banda, he de donar
compte també del que hem fet la Mesa del Parlament com a òrgan
rector col ·legiat de la cambra, especialment en el que es refereix a
la responsabilitat de prendre les decisions i les mesures que reque-
reix l’organització del treball parlamentari així com l’execució dels
pressupostos del Parlament (Reglament, art. 25 i 26).

Crec que aquesta responsabilitat institucional i administrativa no
m’estalvia la responsabilitat política de reflexionar sobre el que em
sembla més significatiu dels fets polítics que s’esdevenen a l’interior
del nostre Parlament. La representació institucional del Parlament,
l’he entesa personalment més enllà del seu caràcter protocol·lari.

Per això, he dividit la meva exposició en quatre parts d’extensió des-
igual:
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I. Breu resum quantitatiu i qualitatiu de l’activitat legislativa i de con-
trol que ha realitzat la cambra catalana al llarg d’aquesta VI legislatura.

II. Exposició de les mesures més significatives adoptades per la Mesa
per tal de millorar els mitjans materials del Parlament en l’exercici de
les seves funcions i per tal d’apropar el Parlament a la societat cata-
lana.

III. Esbós d’una anàlisi política del que ha significat aquesta legislatura.

IV. Prospecció del futur polític de Catalunya.

INTRODUCCIÓ

El Parlament de Catalunya ha tingut, en aquesta VI legislatura, un
sensible increment de l’activitat política i institucional, fins al punt de
convertir-se en l’indret fonamental de la vida política del país.
Aquest fet és fruit de la correlació de forces derivada de les eleccions
de l’any 1999. Però també de la voluntat decidida de la Mesa i dels
grups parlamentaris de reforçar la presència del Parlament en la vida
social i política de Catalunya.

La legislatura ha estat marcada per dos aspectes centrals:

1. L’increment de l’activitat parlamentària, especialment de la funció
legislativa i de la funció d’impuls i de control al Govern, això és, de
la rellevància política i institucional del Parlament.

2. L’esforç institucional d’apropar i obrir el Parlament a la societat i
als ciutadans i les ciutadanes, i de millorar les infraestructures i les
dotacions materials per facilitar la tasca als diputats.

I. ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA LEGISLATIVA I DE CONTROL

Un parlament és fonamentalment, i sobretot, la institució que legis-
la i que controla el Govern. Tots els debats i els acords es polaritzen
en aquests àmbits. La relació del Parlament amb la societat s’exerceix
a través d’aquesta acció essencial. L’article 30 de l’Estatut d’autono-
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mia ho determina ben clarament: «El Parlament representa el poble
de Catalunya: exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupos-
tos, impulsa i controla l’acció política i de govern...» Tot i la referència
breu que faré a aquesta activitat, s’ha de fer ressaltar que és la més
rellevant de la nostra vida parlamentària.

Seria injust fer aquest resum sense fer un reconeixement explícit al
treball i la dedicació política dels diputats en les ponències, les comis-
sions i els plens en cadascuna de les lleis que s’han debatut i aprovat
en aquesta legislatura. El seu abast social deu haver estat més ample
o més estret segons l’objectiu de cada llei. Però cada llei dóna res-
posta a una part de la ciutadania i, per tant, cada llei té la importància
i el rang propis. No em pertoca ni és el moment de fer-ne una rela-
ció exhaustiva. És per això que em limito a fer-ne un brevíssim resum.

Pel que fa a la funció legislativa, el Parlament ha aprovat 107 lleis. Cal
constatar que és la legislatura en què s’han aprovat més lleis.

Algunes d’aquestes lleis són de modificació o reforma de lleis ante-
riors, però també se n’han aprovat de gran importància per al desenvo-
lupament institucional i competencial de Catalunya. Destaca en aquest
sentit la Llei de creació del Consell de l’Audiovisual, el qual, com a
autoritat independent, ha de vetllar per preservar la llibertat de comu-
nicació i el dret dels ciutadans a rebre informació plural i veraç.

El desplegament de les competències en matèria de dret civil ha do-
nat lloc a l’aprovació de diverses lleis que, per cert, han generat una
nova etapa de litigis amb el Govern de l’Estat, el qual ha portat al
Tribunal Constitucional alguna d’aquestes normes pel fet d’entendre
que les competències de la Generalitat en la matèria ho són tan sols
per a «la conservació i el desenvolupament del dret històric de Ca-
talunya» i no per a la regulació de les noves situacions que planteja
la societat contemporània.

S’ha aprovat també la Llei d’urbanisme i diverses lleis de protecció
ambiental i de millora de les infraestructures, com la de transport per
cable o la d’aeroports.

L’acolliment familiar de les persones grans, la protecció dels menors
desemparats, l’adopció i la conciliació de la vida laboral i familiar
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han ocupat també l’atenció del legislador català en aprovar diverses
lleis sobre la matèria. Igualment, en l’àmbit de la seguretat ciutada-
na s’han aprovat diverses lleis, entre les quals destaquen la d’orde-
nació del sistema de seguretat pública de Catalunya o la de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions.

El Parlament ha aprovat també una norma pionera a l’Estat relativa
als drets d’informació sobre la salut i l’autonomia del pacient, popu-
larment coneguda com la del testament vital, que autoritza a establir
disposicions sobre els tractaments mèdics a rebre per al moment en
què el pacient no estigui en condicions de decidir per si mateix.

L’ordenació de les universitats i l’impuls de la recerca han ocupat
també l’atenció del legislador català, igual que la promoció de la
cultura, amb la creació de l’Institut Català de les Indústries Culturals.

En definitiva, l’activitat legislativa d’aquesta legislatura ha estat in-
tensa i àmpliament consensuada, perquè més de la meitat de les lleis
aprovades ho han estat per unanimitat —quaranta-nou sobre un to-
tal de noranta.

Però si la funció legislativa ha ocupat bona part de l’activitat del Par-
lament, també la funció d’impuls i control del Govern ha augmen-
tat en quantitat durant la VI legislatura. A tall d’exemple, s’han apro-
vat 1.853 resolucions, la qual cosa significa més del doble de les
aprovades durant la V legislatura, en la qual se’n van aprovar 965 en
total, o vuit vegades més que les aprovades durant la IV legislatura.

Un increment similar han experimentat les preguntes al Govern, en
les seves diverses modalitats d’orals o escrites i per a respondre en ple
o en comissió; se n’han presentat 15.667, xifra que supera amb escreix
les preguntes al Govern substanciades en legislatures anteriors.

Les compareixences dels consellers per a informar i retre comptes de
l’acció de govern s’han incrementat també molt durant aquesta legis-
latura, fet que remarca la centralitat del Parlament com a caixa de
ressonància de la vida política i dels interessos socials del país.
Aquestes sessions han permès confrontar les actuacions del Govern
i el posicionament dels grups parlamentaris sobre matèries d’un alt
interès social.
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No és gens estrany, doncs, que la funció d’impuls hagi estat una de
les que més hores i temps ha consumit de treball parlamentari i una
de les que més ha reeixit. Totes les forces polítiques n’han fet un
amplíssim ús i cal preveure que es mantindrà en el futur com una de
les funcions més transcendents de la vida parlamentària.

Però un dels moments centrals d’aquesta funció de control va ser la
presentació de la moció de censura, segona en la història del Parlament,
encapçalada per Pasqual Maragall. En el decurs de la seva tramitació,
el Parlament va esdevenir el centre de la vida política de Catalunya,
i la institució, protagonista del debat, tant per la confrontació dels
diversos programes com per la significació política dels diferents ac-
tors. He de fer, també, menció especial dels debats de política general
que hem dut a terme a l’inici de cada primer període de sessions.

L’activitat del Parlament s’ha centrat també en l’estudi i la delibera-
ció sobre matèries d’un alt interès social i institucional, amb la cre-
ació de la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Cata-
lunya, integrada per diputats i per experts de la societat civil, que va
cloure els seus treballs amb l’aprovació unànime d’un informe ple de
suggeriments i de propostes relatius als nouvinguts a Catalunya, i
a la qual em referiré més endavant, i amb la creació de la Comissió
d’Estudi per a l’Aprofundiment de l’Autogovern, que ha dut a ter-
me la seva activitat amb un debat d’alt nivell polític i tècnic, que s’ha
reflectit en un document en el qual tots els grups parlamentaris han
fet les seves aportacions i propostes sobre el desenvolupament de
l’autogovern a Catalunya.

A més dels preceptius debats sobre l’orientació política general del
Consell Executiu, s’han fet diversos debats monogràfics sobre matè-
ries d’interès social, com és la política educativa pel que fa al primer
cicle d’educació infantil, de zero a tres anys; sobre la formació ocu-
pacional; sobre el finançament autonòmic, o sobre la sinistralitat laboral,
en els quals el Parlament s’ha fet ressò dels problemes que en cada
moment afecten la societat.

Tanmateix, aquesta legislatura ha conclòs amb dos reptes legislatius
pendents, que són l’aprovació de la llei electoral catalana i la reforma del
Reglament del Parlament.
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Sobre la primera qüestió, s’ha parlat molt, però el cert és que cap
grup parlamentari ha mostrat una voluntat decidida d’impulsar el
debat sobre el sistema electoral. Malgrat que tant el Grup Socia-
lista - Ciutadans pel Canvi com el d’Iniciativa per Catalunya Verds
han presentat sengles proposicions de llei reguladores de les elec-
cions al Parlament de Catalunya, no s’han arribat a incloure en l’or-
dre del dia del Ple per al tràmit de la seva presa en consideració.

Una circumstància similar s’ha donat amb la reforma del Reglament,
necessària per a agilitar el funcionament del Parlament i per a adap-
tar-lo a les noves tecnologies, però que tampoc ha comptat amb el su-
port necessari dels grups parlamentaris. Són dos reptes que hauran
de ser abordats per qui surti elegit després de les eleccions de la pro-
pera tardor.

Es pot dir, doncs, que les eleccions de l’octubre de 1999 han marcat
una fita en el desenvolupament de la institució parlamentària, fins
al punt de poder parlar d’una nova parlamentarització de la vida po-
lítica a Catalunya. El Parlament ha recuperat un paper central en el
funcionament de les nostres institucions democràtiques i ha esde-
vingut el cor de la política i el lloc on es fan públiques i es legitimen
les decisions. En aquesta VI legislatura el Parlament ha estat el cen-
tre del debat i de la vida nacional, l’escenari de la col·laboració entre
el Govern i la seva majoria parlamentària, i el lloc habitual del dià-
leg crític entre la majoria governamental i la minoria opositora.

II. ACTIVITAT INSTITUCIONAL DE LA PRESIDÈNCIA
I DE LA MESA

1. Millores materials

Les necessitats materials del Parlament de final del segle XX i comen-
çament del XXI són ben diferents de les dels parlaments de fa trenta
anys. El diputat, per a exercir dignament les seves funcions, necessita
mitjans avui dia imprescindibles per a comunicar-se amb la societat.
En aquest sentit, al llarg d’aquesta VI legislatura, hem fet un esforç
considerable per tal de dotar els diputats de tots aquests mitjans, fona-
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mentat en la col·laboració, coresponsabilitat i sintonia de tots els mem-
bres de la Mesa. Com a president, em plau fer ressaltar aquest fet.

A l’inici d’aquesta VI legislatura, el Parlament, situat a la seu histò-
rica del Palau de la Ciutadella, disposava de 5.300 m2. Amb aquesta
superfície, els grups parlamentaris tenien assignats específicament
menys de 500 m2, fet que materialment impossibilitava disposar d’un
espai propi per a cada diputat.

Durant aquesta legislatura, s’ha fet un veritable esforç per dotar els
diputats dels mitjans necessaris per a l’exercici de la seva funció re-
presentativa i per facilitar la seva tasca parlamentària, tant millorant
els espais disponibles com proporcionant els equipaments informàtics i de
telefonia imprescindibles ja en la societat del segle XXI.

Al llarg d’aquests quatre anys, la superfície disponible pel Parla-
ment s’ha vist incrementada en 3.548 m2, la qual cosa significa un
augment de prop del 70%, fet que ha comportat la possibilitat d’as-
signar uns nous espais específics a cada grup parlamentari, en pro-
porció a la seva importància numèrica, i la determinació d’unes àrees
de treball individualitzades per a cada diputat.

L’ampliació dels espais ha permès millorar també les dependències
destinades a l’administració parlamentària, fer una nova sala de prem-
sa i les sales de gestió del senyal institucional del Parlament, i cons-
truir una sala d’actes amb capacitat per a tres-centes persones, que
inaugurarem el proper Onze de Setembre.

L’ampliació d’espais ha anat acompanyada d’una millora de l’equi-
pament informàtic del Parlament, complementada pel subminis-
trament d’un ordinador portàtil per a cada diputat, amb la finalitat
de facilitar-los l’exercici de la funció parlamentària, i de la dotació de
mitjans que els faciliten la comunicació tant a l’interior del Parlament
—consultes d’arxius, etc.— com a l’exterior.

L’adaptació a les noves tecnologies ha comportat fer un esforç inver-
sor imprescindible per a facilitar als diputats un millor exercici de les
seves funcions, amb la dignitat que requereix el servei al poble de
Catalunya, i imprescindible també per a donar a conèixer l’activitat
del Parlament i fer-la més accessible als ciutadans i les ciutadanes
amb els mitjans d’una societat avançada.
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Quan l’activitat dels diputats creix, cal reforçar lògicament els mit-
jans administratius dels grups parlamentaris. La Mesa ha incremen-
tat els mitjans necessaris per a la tasca dels grups.

2. Parlament i societat

A través de visites al president i als diversos grups parlamentaris, el
Parlament ha esdevingut també la plataforma per a aixecar a nivell
institucional la veu de moltes institucions cíviques. Aquesta recep-
tivitat institucional vol indicar un pas més envers aquesta aproxima-
ció del Parlament cap a la societat catalana.

Sobre aquesta qüestió aplicaré la meva reflexió en aquesta tercera
part de l’exposició. Perquè, malgrat tot, al meu entendre, cal consta-
tar que la vida política no té sempre el punt de referència suficient
per a avaluar els problemes de la societat.

És evident que una de les línies centrals d’actuació de la Presidència
i de la Mesa del Parlament en aquesta VI legislatura ha estat la
d’obrir i apropar als ciutadans la primera institució dels catalans. En
aquest sentit, el Parlament es va dotar, a l’inici de la legislatura, d’un
Gabinet de Comunicació, amb l’objectiu de facilitar una via directa en-
tre la institució i els mitjans de comunicació, els quals són, avui, l’eina
principal per a poder arribar a l’opinió pública.

A més, el Parlament ha apostat decididament per impulsar altres
mecanismes que permeten una relació directa amb els ciutadans.
Les noves tecnologies de la informació i la comunicació obren unes
grans potencialitats en aquest sentit i el nostre Parlament així ho ha
entès i ha estat pioner, per posar un exemple, en la retransmissió
online de totes les sessions plenàries, a partir del mes de setembre del
2000. En els propers mesos, estarem en disposició de poder emetre
per la xarxa d’Internet les sessions de totes les comissions.

La retransmissió dels plens per Internet a través del nostre web insti-
tucional ha contribuït de manera molt especial a fer que els ciutadans
connectin amb la nostra institució de manera directa. Per sorprenent
que pugui semblar, en moments d’intensa activitat política i parlamen-
tària, el web ha arribat a superar les 450.000 consultes mensuals. A més,
s’hi rep una mitjana de 200 peticions mensuals d’informació.
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El web, que l’any 2001 va guanyar el premi Admiweb al millor web
institucional, ja és avui una eina de consulta i treball per a molts pro-
fessionals, però cal seguir treballant per a apropar-la encara més a la
gent. És per això que ara es troba en fase de conversió en un potent
portal d’Internet, la qual cosa permetrà incrementar les potencialitats
d’interactivitat amb el ciutadà.

Malgrat el que s’acaba de dir, no podem oblidar una dada molt signi-
ficativa: tan sols un 27,1% de les llars de Catalunya disposen de con-
nexió a Internet. És per això que el nostre Parlament té clar que cal
continuar treballant per a estar present en tots els mitjans de comu-
nicació i, de manera especial, en els mitjans audiovisuals. La televi-
sió, per més que ens pugui pesar en ocasions, s’ha convertit en el gran
aparador de la nostra col·lectivitat i té unes immenses potencialitats
no només informatives, sinó també formatives i pedagògiques.

En aquest sentit, en aquesta VI legislatura s’ha arribat a acords amb
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per a la retransmissió en
directe, pel Canal 33 i per Catalunya Informació —també per Barcelona TV
(BTV)—, de la sessió de control al president de la Generalitat, així com
d’altres debats de rellevància especial, com el que es va tenir amb
motiu de la presentació de la moció de censura o els que protagonit-
zen els nens que participen en les activitats educatives i pedagògi-
ques del Parlament.

En la línia de potenciar la presència televisiva del Parlament, la Mesa
i els grups parlamentaris han fet una aposta important en aquest camp
amb la posada en marxa el mes d’abril de l’any passat (2002) d’un ser-
vei propi, al servei de totes les cadenes de televisió, d’enregistrament, realit-
zació, producció i retransmissió de les sessions plenàries i de distribució
instantània de les imatges, la qual cosa es pot fer des del mateix Par-
lament o a través de la torre de telecomunicacions de Collserola.

Després de més d’un any de funcionament i del fet que el Parlament
sigui el titular de totes les imatges de les sessions plenàries, podem
afirmar que aquest ha estat un gran projecte amb uns resultats impor-
tants. No només s’ha facilitat la cobertura de l’activitat parlamentà-
ria a les televisions d’abast nacional i estatal, sinó que aquests mitjans
han permès que els dos consorcis de televisions locals que operen a
Catalunya produeixin uns programes específics sobre l’activitat par-
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lamentària que ofereixen a les vuitanta televisions locals catalanes, que
representen un nivell d’audiència important a casa nostra.

El senyal institucional de televisió de les sessions plenàries és captat
per totes les televisions d’àmbit nacional i per les d’àmbit estatal
amb delegacions a Catalunya, així com pels dos consorcis de tele-
visions locals (el Consorci de Televisions Locals i la Xarxa de Televi-
sions Locals). De totes maneres, algunes televisions locals capten
directament el senyal dels plens a través de la torre de telecomuni-
cacions de Collserola, com és el cas de Barcelona TV, que emet en
directe l’hora de preguntes de cada ple al president de la Generali-
tat i als consellers; City TV, i Flaix TV.

Així mateix, la informació parlamentària a les televisions locals, que
era inexistent en anteriors legislatures, ha experimentat una impor-
tant presència des de l’entrada en funcionament del senyal institu-
cional. Els dos consorcis de televisions locals esmentats amb ante-
rioritat subministren a tots els seus abonats informació de l’activitat
parlamentària, i també un programa específic de resum setmanal de
la vida parlamentària. El Consorci de Televisions Locals realitza el
programa Parlamentaris, i la Xarxa de Televisions Locals, el progra-
ma Ciutadella. Aquests programes són emesos per una trentena de te-
levisions locals, entre les quals les de Badalona, Blanes, Berga, Esplu-
gues de Llobregat, Figueres, Gavà, Girona, Granollers, Manresa,
Mataró, Mollet del Vallès, Reus, Sabadell, Terrassa, Vic, Vilafranca
del Penedès i Vilanova i la Geltrú.

Un pas més en aquesta línia és el projecte, també pioner i molt am-
biciós, de posada en marxa d’un canal parlamentari de televisió. El
Parlament aposta per l’arribada de la televisió digital terrestre, però,
mentre aquesta no sigui una realitat, es proposa poder emetre espais
televisius propis a través del tercer canal de televisió que té en pro-
jecte la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), un canal
de vint-i-quatre hores d’informació.

El Parlament treballa per estar en condicions de començar a emetre
a partir de la propera diada nacional de Catalunya, a través de l’es-
mentat mecanisme però amb marca i identitat pròpies, la del Canal
Parlament. Aquest canal ha de ser una important eina de relació di-
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recta amb la societat, sense intermediació dels mitjans de comunica-
ció. Volem que estigui al servei del país i de la seva gent i que con-
tribueixi a l’enfortiment de la democràcia. Més endavant m’hi refe-
riré.

Paral·lelament a aquests esforços en el camp dels mitjans de comuni-
cació i de les noves tecnologies, el Parlament no ha deixat en cap mo-
ment de banda la necessitat que els ciutadans s’apropin físicament al
Palau del parc de la Ciutadella perquè puguin veure, tocar i respirar
la seu de la nostra democràcia i el puntal de la política catalana.

Fins a aquest mes de juny, en aquesta legislatura han visitat el Parla-
ment 108.185 persones, la qual cosa suposa un important increment de
prop del 40%. D’aquest total de visites, 62.537 corresponen a estudiants,
la qual cosa posa de manifest l’impuls que s’ha volgut donar a una
tasca pedagògica impulsada des de la mateixa cambra.

En aquest camp, cal destacar la implantació a l’ESO d’un crèdit educa-
tiu de foment de la democràcia i de les institucions de Catalunya, així com
diversos projectes educatius adreçats als estudiants de primària i de
secundària, que han portat a fer simulacions parlamentàries al ma-
teix hemicicle, on durant unes quantes hores els nostres nens i nenes
i els nostres joves han fet de diputats i diputades i han conegut el
valor de la paraula, la negociació i la transacció. En definitiva, han
treballat en democràcia i sobre la democràcia.

Però els esforços de la cambra en aquesta legislatura per a portar la
gent al nostre Parlament, el Parlament de tots, no han acabat aquí, ja
que han estat nombrosos els actes institucionals que s’han dut a ter-
me —jornades, presentacions de llibres, etc.— i que, en conjunt, han
comportat que milers de persones hi hagin participat i els hagin se-
guit en seu parlamentària —els assistents no són comptabilitzats en
les xifres de visites al Parlament esmentades amb anterioritat.

Cal destacar, per la seva importància i el seu valor simbòlic, les jor-
nades de portes obertes que s’han fet al Parlament adreçades espe-
cíficament als col·lectius d’immigrants residents a Catalunya perquè
puguin conèixer les institucions d’autogovern del país que els acull
i perquè puguin sentir-se, sense oblidar els seus orígens ni la seva
cultura, integrants del poble català.
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El nostre Parlament, com ja he dit, ha esdevingut aquesta legislatu-
ra l’escenari central del debat i de la negociació, però també del civis-
me. El Parlament ja és vist per la nostra societat com un instrument
importantíssim mitjançant el qual es poden canalitzar les aspiracions
i preocupacions del nostre poble, i això ha portat entitats, organitza-
cions no governamentals, associacions i col·lectius d’ordre social i
econòmic a adreçar-se directament al Parlament.

Sóc conscient que la relació del Parlament amb la societat i de la so-
cietat amb el Parlament no és només una qüestió de mitjans tècnics
de comunicació. És, sobretot, una qüestió de sintonia entre les prio-
ritats dels polítics i les prioritats del ciutadans. M’hi referiré més
extensament en la tercera part. Però també és cert que cal fer aproxi-
macions entre la tasca dels diputats i la de la pròpia societat. Aquesta
és una feina individual pròpia de cada diputat i del grup parlamen-
tari. En la mesura que ells fomenten els seus contactes amb els ciuta-
dans per tal d’aportar-ne la visió en la funció legislativa i de control,
aproximen el Parlament a la societat, i viceversa.

Però el Parlament, com a institució bàsica del nostre ordenament
democràtic, s’ha de fer present en la consciència dels ciutadans. La
fortalesa de les institucions democràtiques és determinada també per
la implicació de l’interès dels mateixos ciutadans. És en aquest sen-
tit que, al llarg d’aquesta legislatura, hem emprès una sèrie d’ini-
ciatives.

L’esforç per projectar la presència del Parlament com a institució en els
diversos sectors de la societat i la participació d’aquesta en les activi-
tats promogudes des del Parlament s’han vist potenciats per l’organit-
zació de diverses jornades tècniques, d’una alta qualitat jurídica, cientí-
fica i política, com la relativa al sistema de finançament de partits
polítics, la de la nova economia digital a Europa, les diverses jornades
sobre mitjans de comunicació audiovisual, o, entre d’altres, el semi-
nari sobre «Europa - Estats - Regions», que va comptar amb la par-
ticipació de destacades personalitats catalanes, espanyoles i europees.

Les activitats de projecció social del Parlament han comprès també
altres àmbits, com la creació i la consolidació de les medalles d’honor
del Parlament com a símbol de distinció per a personalitats il·lustres
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que siguin creditores d’un reconeixement especial. La medalla ha
estat concedida a l’arquebisbe i premi Nobel de la Pau Desmond
Tutu, al pare Batllori, a Ernest Lluch —a títol pòstum—, al mediador
de les Nacions Unides Francesc Vendrell i ara, molt recentment, al
músic de fama internacional Jordi Savall.

Amb la finalitat de contribuir a difondre la funció institucional del
Parlament, s’ha creat una nova línia editorial de publicacions del Par-
lament, en format llibre i CD, en la qual s’inclou l’edició de les jorna-
des del Parlament i altres publicacions relacionades amb l’activitat
parlamentària, i s’ha promogut una edició especial de les lleis del
Parlament, en format opuscle, amb un índex sistemàtic, per facilitar
la seva difusió entre els jutges i els magistrats de Catalunya.

III. ASSAIG DE BALANÇ POLÍTIC

1. Dimensió política

Una legislatura no és només la suma d’iniciatives, tramitacions i
votacions de lleis i de resolucions de control del govern. És cert que
l’activitat parlamentària pròpiament dita és el paràmetre fonamen-
tal per a jutjar la tasca feta al llarg d’aquests quatre anys, però no és
l’únic. Una legislatura és també un període de temps suficient per a
ser valorat políticament en el marc de l’avenir de la història del nos-
tre poble. És una unitat de temps que ens permet una valoració po-
lítica des d’una certa perspectiva històrica.

Ja a l’inici d’aquesta VI legislatura vaig fer ressaltar aquest punt de
mira. Ho deia en el meu discurs de presa de possessió com a presi-
dent del Parlament: «El poble de Catalunya, amb els resultats de les
recents eleccions, ens encoratja, a tots i a cadascun dels grups parla-
mentaris, a un alt grau de responsabilitat política. Aquest és un gran
repte per a la nostra institució en aquesta legislatura. Hem de fer
sentir en aquest Parlament la força dialèctica entre govern i oposició.
Però això no ha d’esgotar ni de bon tros tota la dinàmica política cata-
lana, i haurem de treballar tots junts i complementàriament —cadas-
cú en el lloc de responsabilitat que li correspongui— en l’aprofundi-



478 Paraules del president Joan Rigol i Roig

ment del nostre autogovern, en el camp estatutari, administratiu, fi-
nancer, territorial, en la interrelació amb els diversos nivells institu-
cionals i polítics del país, de l’Estat, d’Europa i arreu on creguem
oportú que cal treballar amb consens.»

El Parlament català, com tots els parlaments democràtics, és el lloc
del debat, de la confrontació de posicionaments i de la resolució per
mitjà de les votacions. Però és també, institucionalment parlant, l’in-
dret de la convivència de l’anomenada classe política. I com que la de-
mocràcia no és només l’acceptació i el compliment d’unes normes de
procediment per a la presa de decisions, sinó també —i sobretot—
una activitat cívica envers els altres, aquesta convivència a l’interior
del mateix Parlament ha d’esdevenir profitosa per a anar més enllà de
l’estricte compliment dels reglaments. Així també ho afirmava en el
mateix discurs inicial de la meva presidència: «Més enllà del que, des
de la divergència o el consens, cada grup cregui legítimament que
ha de plantejar en aquesta legislatura, necessitem, tots junts, alçar la
mirada a aquells reptes de futur als quals s’haurà d’enfrontar la so-
cietat catalana: la dels nostres fills. Probablement, haurem de com-
partir junts —i això és bo— interrogants que ens superen a tots nos-
altres, perquè ningú pot pretendre tenir-ne la solució: interrogants
sobre qüestions que són i seran determinants per al futur del nostre
poble, per a les generacions de catalans que vénen.»

Pretenia, aleshores, definir el punt de mira amb el qual s’havien
d’afrontar els diversos objectius de la legislatura: el de participar en una
visió a llarg termini de la nostra tasca de reconstrucció nacional. I que
calia fer-ho des del diàleg i la complicitat de tots plegats i no des de
la seguretat corporativa de les solucions prefabricades. Era una invi-
tació a assumir una responsabilitat generacional a llarg termini. I era,
sobretot, la invitació a compartir aquesta reconstrucció nacional en
el marc de «la complexitat del món que ens toca viure: la justícia so-
cial a escala mundial davant el Tercer i Quart mons; la limitació dels
recursos naturals que, si segueixen aquests nivells de consum, pati-
ran els nostres fills; en l’enfortiment de la nostra identitat cultural en-
mig d’un món que tendeix a la uniformització d’hàbits i que ens obli-
ga, a tots nosaltres, a estar amatents a aquest repte de futur per tal
que Catalunya pugui estar preparada materialment i humanament».
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Aquesta és la dimensió política que, en el seu inici, em semblava que
havia de tenir aquesta legislatura. El meu propòsit d’ara és respon-
dre en quin grau hem assolit aquesta qüestió. I ho faré seguint tres
passos: primer, reflexionant sobre el plantejament polític d’aquesta
legislatura; segon, fent balanç del que hem fet, i, tercer, analitzant els
reptes polítics del futur.

2. Plantejament polític d’aquesta legislatura

a) Circumstàncies determinants

Al llarg de les reflexions polítiques que periòdicament he anat fent,
he enumerat aquells factors que m’han semblat especialment signi-
ficatius del moment polític català. De fet, en cada intervenció
d’aquestes reflexions anuals he anat desenvolupant i actualitzant
aquests mateixos paràmetres.

1. Canvi generacional. Aquest és un fet determinant de la política cata-
lana d’avui. Alguns han volgut reduir la qüestió a l’edat cronolò-
gica dels diversos protagonistes. No és això. De fet, el que succeeix
és que la generació de la primera clandestinitat resistencial del temps
més dur de la dictadura franquista, que és la mateixa que protago-
nitzà la Transició política espanyola i la que restableix les institu-
cions democràtiques de Catalunya, deixa d’estar a la primera línia de
les responsabilitats polítiques. La no-presentació del president Pu-
jol com a candidat a la Presidència de la Generalitat n’és el fet més
rellevant.

Si els criteris polítics es configuren també en el cicle vital de l’ex-
periència personal, ¿aquest canvi de generació significa també un
canvi de «cultura política»? ¿Podem parlar, en la política catalana,
en termes de generació com ho podíem fer en referència a les genera-
cions d’abans, ja que la força i contundència dels fets que compartien
en la lluita contra la dictadura així els aglutinava? O avui ja no po-
dem parlar de «generació» per la radical fragmentació de la polí-
tica catalana? ¿Cal que, a Catalunya, hi hagi aquesta cultura política
compartida, malgrat les diferències partidàries? ¿Els problemes que
cal afrontar exigeixen aquesta certa transversalitat?
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Al llarg d’aquesta exposició haurem de dilucidar aquestes pregun-
tes. Però, al meu entendre, la dimensió política d’àmbit català d’aquest
canvi generacional és determinant. Què hem fet, des del Parlament,
per contribuir-hi? Intentaré exposar-ho més endavant.

2. Al cap de més de vint anys de govern autonòmic, avui coneixem
perfectament tots els topalls i limitacions constitucionals i estatutaris. Dir-
ho al final d’aquesta legislatura, quan quatre dels cinc grups de la
cambra han presentat separadament propostes d’un nou estatut, és
afirmar una obvietat. Però això ja ho vaig afirmar en el discurs de
presa de possessió i en la meva primera reflexió personal d’aquesta
legislatura. És cert, al meu entendre, que la vivència d’aquestes limi-
tacions estatutàries varia segons la necessitat d’altres vots que tingui
el Govern central pel fet de no tenir majoria absoluta. I ara, al llarg
d’aquesta legislatura —com s’havia esdevingut en períodes ante-
riors—, hem viscut una etapa especialment difícil i conflictiva. Pot,
però, l’autogovern de Catalunya desenvolupar-se en aquest perma-
nent stop and go de la política autonòmica estatal?

També caldria preguntar-se si aquest canvi de posicionament de la
majoria dels grups parlamentaris catalans de refer l’Estatut és fruit
d’un diàleg profund entre els partits que comparteixen aquesta ne-
cessitat. ¿Hem fet tots els grups i els seus màxims responsables una
mirada conjunta de l’estat del nostre poble, de la nostra societat, per
tal que l’Estatut esdevingui una resposta a llarg termini a aquesta vi-
sió de les necessitats reals?

Com es pot traslladar a la situació actual la reforma de l’Estatut d’una
manera equivalent al que va ser la reivindicació catalana dels anys
setanta: «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia»? O la de l’any
1932?

Els procediments de les noves propostes d’Estatut, marcats pels di-
versos partits, ¿poden superar el fraccionament tàctic per tal de tor-
nar a una èpica política que entronca amb un desig popular sentit?

3. La societat catalana, com a societat complexa, rep els impactes
contundents de la contemporaneïtat de tal manera que la fa evolucio-
nar cada vegada més ràpidament. La nostra societat actual té poc a veure
amb la societat de temps passats: la del president Macià, la de la post-



481Balanç i comiat

guerra civil, la del desenvolupament dels anys seixanta, la de la Tran-
sició política o la de l’inici del govern autonòmic. La composició
demogràfica ha canviat radicalment també per l’impacte de les diver-
ses allaus migratòries, però el tipus d’immigració d’avui fa encara
més rellevant aquest fet.

L’ús massiu de les noves tecnologies, especialment en el camp de les
telecomunicacions, crea uns hàbits i unes pautes de conducta ben
diferents de les de fa només vint anys. El fenomen de la globalitza-
ció en totes les seves dimensions econòmiques, culturals, de consum,
etc., condiciona els estils, els hàbits, les prioritats, de la nostra pobla-
ció, així com l’alt nivell d’informació que els ciutadans poden fàcil-
ment assolir.

Aquests fets no només han de ser reflectits en els diversos programes
dels partits polítics. Van més enllà: formen part de la consciència de
pertinença a la mateixa societat catalana, la condicionen, la modifi-
quen en les seves formes i influencien les generacions joves d’una
manera radical.

Cal integrar al catalanisme polític la percepció i l’avaluació d’aquests
fets en allò que configura el sentit del nostre demos. I aquí és neces-
sària l’anàlisi conjunta de les forces polítiques si no volem caure en
el contrasentit d’aquell estil de fer política en què una part de la clas-
se política vol salvar tot el país en contra de l’altra part. De fet, l’àm-
bit polític català es justifica i es fonamenta en la seva proximitat a la
realitat sociològica de la nostra societat. És per això que és impres-
cindible un diàleg fluid i intens entre els diversos grups polítics amb
la voluntat de compartir aquesta mirada envers la societat a llarg ter-
mini i la seva intensa evolució.

4. No existeix la «sobirania única i indivisible». Vivim enmig d’interde-
pendències polítiques cada vegada més intenses. Sempre havíem
dirigit el nostre centre d’atenció cap al govern de l’Estat. Però ara
hem de compartir interdependències amb la Unió Europea, en el
camp institucional i polític. I hem de compartir interdependències
econòmiques, culturals, etc., amb tot el món, que s’expressa en la cor-
relació de forces del moment. Hem de plantejar-nos el desenvolupa-
ment del nostre autogovern en aquest context d’interdependències.
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El nostre discurs polític, com a catalans, s’ha de centrar, sobretot,
a reforçar la nostra voluntat d’esdevenir subjectes actius i autores-
ponsables d’aquestes interdependències, i no ser simplement objec-
tes de la presa de decisions. Més que enfrontar-nos a la globalització
—com si fos un fet exclusivament negatiu—, ens cal assumir-la i
reconduir-la.

Aquest fet ens porta a formular les nostres aspiracions de poble en
termes renovats, adequats a la nova situació. Tot acceptant que cada
opció política posa el seu accent propi en aquesta qüestió en funció de
la seva sensibilitat i els seus criteris davant el fet nacional, crec que
hi ha un marge de comú acord per a refermar la necessària unitat o
la majoria qualificada suficient per a avançar en el nostre dret a l’au-
togovern.

I això és necessari afrontar-ho en un diàleg transversal de tots els
partits catalans per tal de no estar absolutament condicionats a anar
a remolc de la presa de decisions dels partits d’àmbit estatal. En tot
cas, cal generar aquesta dinàmica específicament catalana per tal de
condicionar, des de Catalunya, les organitzacions polítiques estatals.
La nostra cohesió i vertebració interior ha de ser l’element bàsic, i no
només el tipus de relació amb els partits d’àmbit estatal. ¿Ha estat
així, al llarg de la nostra legislatura, especialment en allò que fa re-
ferència a la reforma de l’Estatut? Es donen les condicions de credi-
bilitat mútua entre els diversos responsables dels grups del Parla-
ment perquè es pugui dur a terme un diàleg sincer en aquesta
direcció? L’abundant reflexió intel·lectual que ha generat Catalunya
en aquest aspecte, ¿ha modelat el debat polític corresponent? O ha
estat més la tàctica de cada partit la que ha modelat el debat sobre
l’Estatut?

Cal tenir molt present l’altre vessant de la qüestió: Espanya també ha
canviat molt en aquests darrers vint-i-cinc anys, de l’aprovació de
l’Estatut ençà. Com a societat, ha millorat substancialment. I la tra-
dicional diferència entre Catalunya i la resta de l’Estat s’ha reduït en
molts aspectes. I això obliga Catalunya a renovar la seva visió d’Es-
panya com a societat i alhora a saber trobar el sentit del seu diferen-
cial per la via de la qualitat, del dinamisme en l’assumpció dels rep-
tes de la modernitat.
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El sempre difícil —tant que sovint sembla impossible— diàleg entre
el catalanisme polític i Espanya ha de trobar noves fonts de sinergia
mútua, i el lideratge de Catalunya ha de cercar un nou llenguatge.
¿És possible avançar unilateralment en aquest sentit sense tenir la
complicitat dels altres grups?

5. La democràcia es consolida com a sistema polític hegemònic en el nos-
tre món, però el seu exercici crea sovint un divorci entre la política i la so-
cietat.

Quan els grups polítics posen com a fita bàsica i pràcticament exclu-
siva guanyar l’altre grup polític, es crea un corporativisme de partit
que porta al tancament en ell mateix. Si l’altre respon amb els matei-
xos termes, aquest corporativisme esdevé d’abast general de tota la
política en la percepció dels ciutadans. També és cert que aquest ti-
pus de corporativisme —sense ànim de justificar-lo gens ni mica—
es correspon a aquell corporativisme tan freqüent en la nostra socie-
tat, pel qual el ciutadà veu tot el món, tota la societat, en funció del
seu problema o del seu interès particular. La suma dels dos corpora-
tivismes es menja la possibilitat d’un espai propi del bé comú. I si
aquest espai desapareix, o queda reduït, no hi ha tampoc espai per
als valors ètics com a punt de trobada i de complicitat entre política
i societat.

La democràcia no és només la justificació del dret a prendre decisions
en l’àmbit polític. Si només fos això, els ciutadans, un cop elegits els
seus representants cada vegada que es convoquen eleccions, esdevin-
drien només clients d’una administració pública, amb dret a protes-
tar si no se senten atesos, i haurien de romandre passius fins a les
properes eleccions.

La democràcia només es fonamenta en una actitud cívica i participa-
tiva, en una conscienciació permanent de la responsabilitat del ciu-
tadà amb la pròpia societat.

Com hem obert camins de participació ciutadana en la política cata-
lana al llarg d’aquesta legislatura? ¿La societat catalana s’ha vist re-
flectida en les prioritats polítiques que hem fet ressaltar i que els mit-
jans de comunicació han destacat?
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Aquestes cinc variables han estat el punt de mira permanent de les
tres conferències-reflexions que he fet al llarg d’aquesta legislatura.
El conjunt de totes és, segons la meva opinió, un repte polític de pri-
mer ordre. El catalanisme, de la Renaixença ençà, ha fonamentat la
seva política en una visió regenerada de la vida del país, en una exi-
gència de proximitat als problemes i en sintonia i sinergia amb els
valors positius de la societat catalana. Seguir aquesta línia —que ens
ofereix la millor tradició del catalanisme polític— és l’exigència dels
polítics que han d’agafar avui el relleu al nostre país.

És ben cert que aquest reguitzell de preguntes que he formulat no
poden tenir una resposta precisa i individualitzada. Es tracta de veu-
re si la política catalana està sobre els rails d’aquest regeneracionis-
me polític, d’aquesta sintonia amb la societat actual.

b) El que hem fet

Parlo només d’allò que he viscut com a president del Parlament i
d’allò de què he sigut partícip. Per sort, la vida política catalana té un
nivell de convivència i de tracte humà entre els seus capdavanters
prou bo. I, per tant, seria impossible per part meva reflectir la quan-
titat de contactes polítics de tot ordre que es donen al nostre país.
M’atreveixo simplement a destacar-ne uns quants, viscuts per mi
mateix en seu parlamentària i, alguns, impulsats per mi mateix.

1. Reunions dels pr1. Reunions dels pr1. Reunions dels pr1. Reunions dels pr1. Reunions dels presidents de grup parlamentesidents de grup parlamentesidents de grup parlamentesidents de grup parlamentesidents de grup parlamentariariariariari

Ha deixat de ser un fet excepcional que ens reunim al voltant de la
taula els màxims representants de tots els grups, amb un temari previ
que ha de ser tractat. Ha significat, al meu entendre, per tots els que
hi hem participat —sovint amb l’assistència del mateix president
Pujol—, un intercanvi sincer d’apreciacions polítiques. Ha significat
un diàleg obert entre posicionaments de vegades molt distants, però
fet amb sinceritat i respecte. Fins i tot, ha significat compartir opi-
nions sobre les qüestions més bàsiques de la política catalana o diver-
gir-ne amicalment.

Cal dir, però, que aquest clima de reflexió, manifestat amb certa re-
gularitat al despatx presidencial del Parlament, ha estat difícil de
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veure reflectit amb continuïtat més enllà de les seves parets. Segura-
ment, no podia ser d’altra manera. Però he de dir que aquestes tro-
bades —valorades positivament per tots els qui hi han assistit— són
un punt de referència política que cal consolidar amb vista al futur.

Han possibilitat, també, que es puguin formular acords de fort con-
tingut polític, com els que ara referiré.

2. A2. A2. A2. A2. Acorcorcorcorcord de finançament dels partitsd de finançament dels partitsd de finançament dels partitsd de finançament dels partitsd de finançament dels partits

L’objectiu era la racionalització de la despesa dels partits catalans, la
transparència dels seus ingressos i, alhora, l’establiment d’una dinà-
mica pròpia catalana d’autocontrol dels partits. Com a contraparti-
da a l’acord de transparència i reducció, s’hi formularen uns acords
amb la televisió pública de Catalunya per tal que el debat polític fos
possible no només en campanya electoral, sinó també i sobretot al
llarg de tota la legislatura. I també comportà un acord amb la Sindi-
catura de Comptes per tal que sigui l’organisme que controli la
comptabilitat real dels partits i de les organitzacions que actuen al
seu voltant.

L’assoliment d’acords ha estat, però, parcial. Caldrà, doncs, avançar
més en la línia de la reducció de despesa.

Malgrat tot, cal reconèixer l’esforç negociador de tots els responsa-
bles d’organització dels diversos partits —CDC, PSC, PPC, UDC,
ERC, ICV— per a arribar a acords concrets, com són:

1. Lliurar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la documenta-
ció comptable sol·licitada per tal de poder-la incloure en el Registre
de Documentació segons la forma i el procediment que la Sindica-
tura de Comptes té establerts.

2. Sol·licitar que el CAC (Consell de l’Audiovisual de Catalunya)
plantegi un marc general de criteris de cobertura de la campanya i la
precampanya electorals per tal que els mitjans de comunicació garan-
teixin el pluralisme informatiu i la lliure difusió d’idees.

3. Per tal d’evitar la mútua ocultació de material de propaganda en-
tre les diferents candidatures, per a evitar la superposició de la pro-
paganda dels diferents partits, no s’encolaran els cartells. Així, doncs,
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tota la publicitat anirà penjada —banderoles, plafons, pancartes...—,
llevat que es garanteixi l’existència i la distribució dels espais per a la
col·locació de cartells electorals, fet que caldrà que sigui respectat per
totes les forces polítiques. En aquest sentit, es demanarà als alcaldes
i alcaldesses que disposin el màxim d’espais possibles per a aquesta
finalitat, sigui per a enganxar cartells o per a penjar pancartes i ban-
deroles. Per aquest motiu, sol·liciten al president del Parlament que
adreci una carta a tots els alcaldes i alcaldesses a fi de comunicar-los
aquest acord. Així ho vaig fer amb data del 30 d’abril d’enguany.

Acompleix aquest acord el compromís de TV3 de facilitar, entre la
seva programació ordinària, els debats polítics i, especialment, la pre-
sència de les diverses opcions polítiques en els debats sobre les ma-
tèries que així ho requereixin.

3. A3. A3. A3. A3. Acorcorcorcorcord sobrd sobrd sobrd sobrd sobre la violència terre la violència terre la violència terre la violència terre la violència terroristoristoristoristoristaaaaa

Catalunya ha estat sempre un punt de referència fonamental per a
tot Espanya pel que fa a la política sobre el terrorisme. Enlloc com
a Catalunya és tan significatiu el posicionament polític respecte al
terrorisme provinent de la situació basca. Per altra banda, al llarg
d’aquesta legislatura, Catalunya ha esdevingut especialment vícti-
ma del terrorisme: recordem els regidors de Sant Adrià de Besòs i de
Viladecavalls, el guàrdia municipal de Barcelona i l’Ernest Lluch.

L’acord polític antiterrorista entre els dos partits polítics de l’Estat no
tenia al nostre país la conformitat de totes les forces polítiques cata-
lanes. La vivència dels fets terroristes exigia una voluntat d’unanimi-
tat de tots els grups parlamentaris, pròpia de l’específic espectre
polític del Parlament català. S’havien generat esberles en aquesta
unanimitat, fruit de posar l’accent estratègic en contra del terrorisme
d’una manera o d’una altra.

S’arribà a una formulació del text que tothom assumí com a expres-
sió d’aquesta unanimitat parlamentària. Una lectura atenta del text
de la moció fa veure com, des de la catalanitat compartida per tot-
hom, es dóna una resposta política a la reacció contra el terrorisme
amb aportacions de rebuig i alhora de cohesió en el diàleg de les di-
verses instàncies polítiques afectades.
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4. Immigr4. Immigr4. Immigr4. Immigr4. Immigracióacióacióacióació

La immigració ha estat un dels grans reptes d’aquesta legislatura.
Calia formular una política que impliqués totes les forces davant
aquest fet tan transcendental per a la nostra societat. Em va semblar
que ho havia de fer de tal manera que possibilités afrontar aquest
repte «compartint junts interrogants que ens superen a tots nosaltres;
perquè ningú pot pretendre tenir-ne la solució», com deia en el meu
discurs de presa de possessió. Per això, vaig proposar, amb l’acord
unànime dels grups, l’aplicació, per primera vegada al Parlament i
amb motiu de la immigració, de l’article 49 del Reglament, que per-
met crear comissions d’estudi en les quals poden treballar plegats
diputats i especialistes de la societat civil. Era una manera d’obrir el
Parlament a la societat, cosa que, com he dit, permet el nostre Re-
glament.

No va ser fàcil coordinar dos estils de treball tan diferents, el parla-
mentari i l’acadèmic —la majoria d’experts provenien del camp pro-
fessional i universitari—, però aquesta diversitat facilità una sinergia
molt positiva per a l’enriquiment mutu.

L’estudi va significar la proposta d’un tractament de la immigració
fet des de l’experiència i els criteris propis del nostre país. El resul-
tat de l’estudi fou aprovat per unanimitat en el Ple i és un punt de re-
ferència bàsic per a les polítiques d’immigració en tots els àmbits
administratius que hi tenen responsabilitats i a l’hora d’establir cri-
teris d’actitud cívica per part de la mateixa societat. (Vegeu el Docu-
ment de la Comissió d’Estudi sobre la Política d’Immigració a Cata-
lunya.)

El Parlament ha tingut una actitud militant en la línia del que mar-
ca l’estudi sobre la política d’immigració a Catalunya. En aquest sen-
tit, hem propugnat la visita dels diversos col·lectius d’immigrants al
Parlament, per simbolitzar que ells formen part de la comunitat hu-
mana catalana. Com a fet simbòlic, es lliura un escut de Catalunya a
cada nouvingut que ens visita, per a significar la voluntat d’integra-
ció de tothom, vingui d’on vingui, al poble català, que, d’altra ban-
da, respecta i valora les aportacions humanes, socials i culturals de
les diverses procedències.
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Els mateixos experts de la Comissió han continuat col·laborant amb el
Parlament, promovent aquesta tasca política adreçada als candidats
municipals de les eleccions del 25 de maig, procurant que el debat
sobre la immigració es mantingui sempre en la línia del consens a l’ho-
ra de facilitar la integració dels nouvinguts. Així, vaig enviar un exem-
plar de l’estudi de la Comissió sobre Immigració a tots els alcaldes de
Catalunya i un altre, en vigílies de la campanya electoral municipal, a
cada primer de llista de cadascuna de les candidatures, acompanyat
d’un document de reflexió sobre la matèria amb vista a la política
municipal, fruit de l’acord dels cinc grups parlamentaris.

5. Canal de tele5. Canal de tele5. Canal de tele5. Canal de tele5. Canal de televisió parlamentvisió parlamentvisió parlamentvisió parlamentvisió parlamentariariariariari

Els presidents de tots els grups parlamentaris van acordar, a propos-
ta de la Presidència, estudiar la possibilitat de posar en marxa un
canal de televisió parlamentari que permetés apropar el debat par-
lamentari als ciutadans. Estem treballant intensament en aquesta di-
recció —especialment, el vicepresident primer, al qual la Mesa ha en-
carregat aquesta tasca de prospecció i posada en marxa— i el nostre
propòsit és iniciar les proves el proper Onze de Setembre.

L’abast d’aquesta iniciativa es podrà assolir la propera legislatura.
Pretenem estar al nivell dels parlaments europeus, líders en aques-
ta qüestió.

6. Pr6. Pr6. Pr6. Pr6. Projecció eojecció eojecció eojecció eojecció exterior del nostrxterior del nostrxterior del nostrxterior del nostrxterior del nostre Pe Pe Pe Pe Parlamentarlamentarlamentarlamentarlament

Al llarg d’aquesta legislatura, hem decidit unes línies prioritàries de
la nostra projecció exterior i hem assumit una participació activa tant
en el marc de la Coprepa —trobada de presidents de parlaments auto-
nòmics d’Espanya— com en la CALRE —trobada de presidents de
parlaments regionals europeus amb competència legislativa.

a) Parlaments de l’antiga Corona d’Aragó

El nostre Parlament ha impulsat un acord d’interrelació amb els
parlaments de l’antiga Corona d’Aragó, ateses les coincidències que
tenim en qüestions no només històriques, sinó també culturals, lin-
güístiques i econòmiques, de total actualitat. De fet, som una macro-
regió d’abast europeu de primer ordre i, alhora, una macroregió
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d’interessos comuns específics davant el govern de l’Estat, que pot
generar sinergia positiva per a totes quatre comunitats.

L’acord es va signar a Saragossa el dia 12 de juliol de 2000. Amb la
trobada regular de presidents es pretén oferir una informació mútua
sobre el desenvolupament parlamentari de les qüestions que poden
ser d’interès comú, així com facilitar la trobada dels diputats de les
diferents comissions. El ritme de treball dels presidents ha estat de
dues sessions anuals, i el de les comissions, d’una.

Les Corts d’Aragó —que han assumit la coordinació en matèria de
dret civil— van organitzar la trobada de l’any 2000, a Terol, amb l’as-
sistència dels presidents de totes les comunitats.

El Parlament de les Illes s’ha responsabilitzat de coordinar les qües-
tions econòmiques i, especialment, la política de turisme en relació
amb el medi ambient. Així, ha coordinat l’estudi de les sinergies eco-
nòmiques en aquest àmbit de la macroregió, el qual ha tingut una
especial repercussió mediàtica.

El Parlament català ha assumit la coordinació en la informació sobre
polítiques de patrimoni cultural i l’ha centrat especialment en aquells
aspectes patrimonials que són comuns a les quatre comunitats histò-
riques. En aquest sentit, pensem començar aquesta tasca amb l’estudi
del gòtic de tota l’àrea.

Les Corts Valencianes encara no han tingut ocasió d’assumir el seu
àmbit de coordinació, atès que no esdevindran responsables de con-
vocar la reunió dels presidents i de les comissions fins a l’any 2004.
En principi, el seu temari propi seria compartir la informació sobre
la vertebració territorial i administrativa de cada comunitat.

b) Acord dels parlaments d’Escòcia, Flandes i Catalunya

El Parlament català ha potenciat una especial relació parlamentària
amb aquells països que tenen una similitud amb la nostra realitat
política i institucional.

Per això, els presidents d’aquests parlaments vam signar un acord a
Barcelona, amb la voluntat de coordinar-nos en la nostra projecció
europea.
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Amb aquest objectiu, hem avançat en una doble línia: coordinació de
les tres comissions parlamentàries sobre afers europeus (NORPEC)
i intercanvi de criteris entre els presidents a l’hora de fer propostes
dirigides a la CALRE (coordinació europea de parlaments regio-
nals).

c) Acord amb el Parlament del Quebec

El Parlament català s’ha unit als parlaments escocès i flamenc per tal
de mantenir una relació institucional especial amb el Parlament del
Quebec, orientada especialment a coordinar-nos en els fòrums inter-
nacionals on les regions de fort contingut polític i competencial cal
que fem sentir la nostra pròpia veu.

7. Pr7. Pr7. Pr7. Pr7. Propostopostopostopostoposta d’acora d’acora d’acora d’acora d’acord entrd entrd entrd entrd entre el Pe el Pe el Pe el Pe el Parlament Eurarlament Eurarlament Eurarlament Eurarlament Europeuopeuopeuopeuopeu
i els parlaments ri els parlaments ri els parlaments ri els parlaments ri els parlaments regionalsegionalsegionalsegionalsegionals

El Parlament català, en les assemblees generals anuals de la CALRE
de Santiago de Compostel·la (2000), Madeira (2001) i Brussel·les
(2002), ha fet una proposta que ha estat assumida per tots els presi-
dents dels parlaments regionals europeus amb competència legisla-
tiva. I ens han responsabilitzat d’engegar-la i de negociar-la davant
les instàncies corresponents.

El seu objectiu és poder elevar al Parlament Europeu propostes de
resolució aprovades pels parlaments regionals en matèries que són
d’abast europeu i poder fer sentir la seva veu quan aquell tracta de
qüestions d’específica incidència en l’àmbit regional.

En aquest sentit, el Parlament català ha desenvolupat una intensiva
tasca de negociació i ha formulat la proposta al president, Pat Cox, i
al vicepresident primer, David Martin, encarregat de presentar-la al
Bureau, així com a cada un dels presidents dels diversos grups par-
lamentaris europeus. En aquest afer, hem comptat amb la col·labora-
ció intensa de tots els eurodiputats catalans.

Aquesta proposta es basa en les possibilitats que ofereix l’actual Re-
glament del Parlament Europeu.

En escriure aquestes ratlles, tot i que està en avançat estat de nego-
ciació, encara no podem explicitar, ara per ara, l’assoliment d’aquest
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acord, que permetria al Parlament català accedir directament a la
institució europea que ens correspon.

Fem també accions per tal d’intentar que aquesta relació ascendent
i descendent dels parlaments regionals respecte al Parlament Euro-
peu trobi el seu reflex en la Constitució europea que elabora la Con-
venció.

8. Dr8. Dr8. Dr8. Dr8. Drets i deurets i deurets i deurets i deurets i deures dels ciutes dels ciutes dels ciutes dels ciutes dels ciutadansadansadansadansadans

Cadascun dels punts d’acord esmentats se circumscriu a un fet o a
una circumstància determinada. Avançar tots plegats en aquests
acords marca una voluntat i un estil de fer política que es basa en el
diàleg i en el desig de compartir responsabilitats en l’àmbit de fets
importants i institucionals.

Però crec que cal donar un pas més si volem respondre positivament
a l’enfocament i al repte de fer aportacions «generacionals» al cata-
lanisme polític. Ens cal dirigir una mirada conjunta a la societat nova
que emergeix per tal de donar-li aquella cohesió que només la demo-
cràcia d’un país pot donar.

Els responsables dels diversos grups parlamentaris havíem fet in-
tents de compartir l’anàlisi política de l’evolució de la nostra socie-
tat. En les reunions de presidents de grup, ens havíem intercanviat
papers i reflexions, però calia que aquestes reflexions es traduïssin en
quelcom que superés l’àmbit de les nostres reunions, que signifiqués
una aportació positiva a la nostra dinàmica política.

Al meu entendre, el valor afegit i diferencial de la nostra catalani-
tat política és accentuar la coresponsabilitat entre la persona, la so-
cietat i la política. No tenim un Estat que, per una banda, ens garan-
teixi uns drets i que, per l’altra, ens exigeixi unes obligacions. A
Catalunya, sabem que darrere d’un dret hi tenim una obligació, un
deure cívic. Aquesta idea ja l’havia desenvolupat en el meu llibre
Poble i consciència nacional (Edicions 62, Barcelona, 1986, pàg. 80) i
l’he anat desenvolupant en les successives reflexions que cada any
he fet al llarg d’aquesta legislatura i que són recollides en el recent
llibre Camins de diàleg (Edicions 62, Barcelona, 2003, pàg. 66 i seg. i
92 i seg.).
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Refer la formulació d’una manera renovada del lligam entre la per-
sona i la societat i entre ambdues i el món institucional polític, tenint
com a rerefons l’evolució de la nostra societat, era l’objecte d’aques-
ta proposta de drets i deures, a la qual s’afegia el compromís entre els
polítics de la formulació dels principis rectors de la política catalana.

Vam demanar l’ajuda d’experts constitucionalistes ben contrastats.
Oferírem textos que signifiquessin un esborrany per a treballar con-
juntament en la recerca d’una unanimitat que ens permetés poste-
riorment obrir-la a la participació de la societat civil en els diversos
àmbits als quals fan referència aquests drets i deures. Ens vam tro-
bar amb dificultats constitucionals i de tècnica jurídica, perquè Ca-
talunya no pot crear «deures» vinculants per a la ciutadania que no
figurin a la Constitució espanyola. Calgué reformular-ho com a
«deures cívics», per tal d’evitar aquest escull. Era necessari fer-ne una
formulació concisa i clara, i alhora prou descriptiva, per a abraçar tots
els camps en què el civisme català vol establir la seva prioritat. Ens
vam centrar en la formulació de «drets i deures» dirigits a la ciuta-
dania i vam deixar de banda la formulació dels «principis rectors de
la política catalana» dirigida als diversos grups polítics, per tal de fer
ressaltar el redactat simple i entenedor del que entenem per catala-
nitat, per ciutadania catalana, avui.

Era necessari encaixar aquesta iniciativa amb les diverses comissions
parlamentàries i els grups de reflexió sobre l’autogovern i sobre el
nostre Estatut. Els diferents posicionaments dels grups sobre aques-
tes iniciatives parlamentàries podien obstaculitzar, com així s’esde-
vingué, l’acord inicial entre tots els grups sobre «drets i deures». La
prioritat o la supeditació d’una i altra iniciativa feren impossible as-
solir l’acord definitiu.

Si s’hagués arribat a aquest acord, hauríem obtingut una bona con-
creció d’aquesta «complicitat generacional», de formular i enfortir el
demos català des de la nostra pròpia experiència de catalanitat. Segons
la meva opinió, hauríem connectat amb la millor tradició del catalanis-
me polític d’entendre la política catalana com a emanant de la proxi-
mitat a les aspiracions de civisme del poble, com a regeneracionisme
polític i com a aportació constituent de la nostra ciutadania catalana,
des de la nostra condició nacional.
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Al meu entendre, hauria enfocat correctament la dinàmica sobre la
reflexió envers l’Estatut, per tal de vincular-la al projecte «constitu-
ent» de ciutadania catalana més que als problemes estrictament com-
petencials.

Ara per ara, malgrat l’esforç de tots els presidents dels grups parla-
mentaris i dels que hi han col·laborat en aquesta matèria, no hem
assolit l’acord provisional d’un text que havia de ser, després,
coparticipat per la mateixa societat, perquè era aquesta la destinatà-
ria última. Jo pensava en un text que pogués ser estudiat i treballat
a les escoles de Catalunya.

No vam arribar al consens, però vam ser-hi a prop. El reflex d’aquest
és el text que adjunto, fruit de les aportacions de tots els grups al text
original que la Presidència va a oferir a la seva consideració. (Vegeu
l’addenda.)

Personalment, crec que el consens entre els polítics catalans ha de
transcendir al món polític i ha de consistir a aconseguir la complici-
tat de la societat catalana.

Aquest és el sentit profund de l’Estatut: tenir més institucions i més
competències que ofereixin uns valors de convivència que sapiguem
apreciar tots els ciutadans. Només sobre aquest fonament la política
obté la seva màxima dignitat. I això no és patrimoni d’una persona,
d’un grup polític, ni d’una institució. Ho és de tots, de tot el poble.

Crec que els polítics tenen una gran ocasió —si són generosos—
d’aportar la seva èpica pròpia en la construcció de Catalunya. És per
aquest camí que obtindrem la credibilitat que exigeixen les necessi-
tats polítiques de Catalunya.

No pretenc «transcendentalitzar» una experiència política ni un text
concret. Senzillament, voldria fer aportacions sobre un estil polític
que és fruit d’una cultura política pròpia, però que avui cal actualit-
zar pel fet de ser compartida pels diversos grups i personalitats po-
lítiques.

Això és el que hem intentat i fins aquí és on hem arribat.
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IV. REPTES POLÍTICS DE FUTUR

1. Catalanisme i regeneracionisme polític

Alguna vegada he citat Václav Havel (Camins de diàleg, pàg. 54): «El
respecte pel caràcter únic i la forma de desenvolupar-se una Nació,
i també el grau de participació que té una comunitat en la definició
del seu destí, són determinats principalment pels qui hi viuen.» Els
obstacles fonamentals per al desenvolupament d’una nació no vénen
només de fora. Depèn de l’actitud de la gent: «Depèn de si la gent es
tanca amb l’esperança que els diversos vents d’aquest món passin
sense afectar-la, o de si una Nació assumeix la posició oposada i es
comporta com un autèntic habitant d’aquest continent i d’aquest
planeta, és a dir, com a persones compromeses amb el món.»

I aquesta actitud militant de civisme, Havel la defineix: «Tota la hu-
manitat s’enfronta a aquest crucial dilema: mirar en silenci l’auto-
impuls suïcida de la nostra civilització o convertir-nos en participants
actius del manteniment dels recursos públics globals...», i conclou:
«Qualsevol identitat pot viure i florir solament si respira l’aire lliu-
re del món...»

És per això que em sembla que Catalunya afirmarà la seva identitat
si catalanitat s’assimila a participació cívica, a tenir ideals d’una so-
cietat que assumeix els valors de la convivència entre persones. El
nostre sentit nacional és la responsabilitat que tenim els ciutadans de
construir una societat humana.

Però, per anar en aquesta direcció, hem de remar a contracorrent. Si
els polítics catalans ens deixem arrossegar per la política més convencio-
nal d’avui, perdrem allò que pot ser nexe d’unió entre els mateixos
catalans. Un estat té mecanismes per a superar crisis generacionals.
Una nació sense estat, no. Per això, em sembla que l’experiència de
catalanitat és una incitació a una política de regeneració permanent,
intergeneracional.

Aquest anar contracorrent es concreta en el fet de saber marcar fites
de l’evolució de la nostra societat més enllà del curt termini. Vol dir
saber convocar la societat a l’esforç de construir un futur, no només
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per a complaure-la en l’immediat, que és el que fa el polític «conven-
cional». I això només és possible si es té credibilitat moral. La digni-
ficació de la política —més enllà d’atribuir qui és el que governa les
institucions— és una necessitat bàsica per a la catalanitat. És per això
que no podem reduir la política a la lluita per a assolir els governs de
les diverses administracions. No n’hi ha prou a tenir «governs efica-
ços» des del punt de vista administratiu. Això és només una condi-
ció indispensable. Cal tenir capacitat de convocatòria ciutadana més
enllà de la capacitat administrativa. La política ha d’esdevenir tam-
bé l’espai del debat sobre l’orientació que ha d’emprendre la nostra
societat. Ha de ser l’indret de la paraula pública, en la qual la gent es
pugui sentir reflectida.

Altrament, el debat parlamentari adopta un llenguatge només intel·li-
gible pels qui formen part del «corporativisme» polític. Sovint se’ns
veu més en la gesticulació del llenguatge que en els conceptes del
debat. Cal tenir present, però, que a aquest «corporativisme polític»
li correspon un molt estès «corporativisme social», que pretén veu-
re-ho tot a través del propi interès particular, únicament a través del
propi problema. Quantes vegades la política ha de rebre el despres-
tigi crític de la suma sinèrgica d’interessos privats, sense acordar cap
d’aquests la perspectiva del bé comú!

Aquest reduccionisme polític de centrar-ho gairebé tot en l’interès elec-
toral a curt termini comporta, al meu entendre, un reduccionisme del
sentit de la democràcia, la qual hem convertit en una pura legitimació
del poder, quan, de fet, la capacitat d’elegir els nostres representants
hauria de ser una actitud de civisme responsable. Ja ho sabem, que és
més fàcil vendre el producte «vota’m i et donaré el que em demanes»
que no pas «vota’m perquè amb el teu esforç avançarem cap a un món
més humanitzat». L’immediatisme de la societat economicista, indivi-
dualista, no és fàcilment permeable a aquests missatges de solidaritat
envers els altres, envers les generacions que encara no han nascut, però
que hauran de viure en el nostre mateix planeta.

Per això, sovint el missatge polític incita a viure el curt termini i prou.
Ja no es confia que el polític faci propostes de transformació de la
nostra societat actual. També és cert, em sembla, que hi ha una manca
de debat intel·lectual en aquest sentit: ens han acostumat a avançar
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a les palpentes, a analitzar críticament la conjuntura. Però el coratge
de transformació social cal cercar-lo més en la gent altruista, agrupa-
da en organitzacions no governamentals, que en el plantejament del
polític convencional o de l’intel·lectual orgànic, compromès en l’evo-
lució de la pròpia opció.

Vull recordar aquí unes paraules del primer Cambó, de l’any 1911, que
tenen la força expressiva del que es demanava al polític en relació amb
la societat: «Política és intervenció i la intervenció és fe. Sols l’home que
té fe pot ser polític. I no n’hi ha prou que tingui fe en si mateix; ha de
tenir plena fe en el poble sobre el qual actua. Un polític que perdi la fe
en el seu poble té el deure de retirar-se de tota acció política. Nosaltres
que havíem après dels nostres antecessors el culte a l’ideal conscient
del catalanisme [...] amb la força d’aquest ideal ho podríem transfor-
mat tot. [...] la política nostra —la de la nostra generació—, la polí-
tica que nosaltres sentíem, la política de l’expansió de l’ideal catala-
nista, i ens vam constituir en grup que, bifurcat després, ha format
la Lliga Regionalista i el Nacionalisme republicà» (Francesc Cambó,
El catalanisme regeneracionista, La Magrana, Barcelona, 1990).

És ben cert que avui no és possible fer de polític, governar, sense l’au-
xili d’un instrumental tècnic que faci el seguiment de les opinions dels
ciutadans. Però també és cert que el polític que només connecta amb
la societat a través de les enquestes perd la força vital del seu com-
promís formal amb el seu propi poble. Al meu entendre, la bona
política no és només la seqüència de decisions administratives ben
preses. És també saber donar «rostre humà», «percepció formal»,
«compromís vital», a les aspiracions més nobles del poble. És saber
comunicar aquesta actitud personal i també col·lectiva, com a grup
polític que genera un feedback permanent entre la política i la societat.

Els polítics necessitem comunicar-nos amb la societat a través dels
mitjans de comunicació. I hem de rebre les crítiques corresponents per
mitjà d’aquests. Però si sovint els polítics tenim tendència — a fi d’una
eficàcia immediata— a convertir el missatge polític en un producte de
consum immediat, els mitjans de comunicació encara condensen més
el producte, convertint-lo en un titular. Aleshores, el risc és que els
polítics perdem de vista la nostra connexió, el nostre feeling directe amb
el poble, i ens reduïm a dialogar entre nosaltres, amb nosaltres matei-
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xos, perquè convertim els mitjans de comunicació en un mirall de la
nostra pròpia imatge pública, amb el risc d’un cert «autisme» polític.

Crec que cal —com havíem fet en l’època de la Transició— un com-
promís dels mitjans de comunicació amb l’enfortiment de la de-
mocràcia, i cal dotar d’elements de sentit crític els ciutadans en fun-
ció d’aquest compromís global de la ciutadania amb la política. Ens
han d’ajudar a obrir espais de política a llarg termini: no centrats no-
més en l’«anecdotisme» del dia a dia. Perquè la dignitat política és
governar eficaçment el curt termini, però alhora també obrir horit-
zons de debat democràtic a llarg termini, en el qual les persones re-
cobrem el sentit ple de la nostra responsabilitat (Hans Jones, El prin-
cipi de responsabilitat, pàg. 56).

2. El nucli dur del catalanisme polític

Quin és el fonament de la nostra responsabilitat pública, com a ciu-
tadans catalans, envers la nostra societat? En virtut de quins elements
podem ser responsables de l’esdevenidor del nostre país? Retornant
al repte esmentat de Havel, el destí del nostre país, de la nostra so-
cietat, en quina mesura pot dependre de nosaltres mateixos, quan les
variables més significatives que ens condicionen ens transcendeixen,
a tots nosaltres, com a catalans?

És ben cert que el nostre món català està ple d’interdependències que
tenen el seu poder de decisió lluny del nostre abast, atès que, per sort,
som un poble obert a la mundialització. Però, ¿això ens fa ser només
«objecte» d’unes decisions en les quals no intervenim, o podem ser
«subjectes» coresponsables de la nostra societat, en el marc d’un món
global?

Crec que el nostre sentit de catalanitat, el fet de definir-nos com a
nació que no té estat propi, el fet de provenir d’una llarga tradició
política de regeneració i de dignificació de l’espai públic, el fet de
buscar gran part del nostre autogovern en la sinergia amb la socie-
tat civil —especialment la que vertebra actituds altruistes—, ens
dóna un posicionament per a avaluar quins són els punts forts espe-
cífics que tenim per a ser «subjectes» del nostre propi destí.
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Probablement, aquí ja no s’hi val a cercar mimetismes amb altres ins-
tàncies polítiques que poden actuar al marge del poder autoreco-
negut entre els estats, com és el que emana de la seva «sobirania», ni
que sigui avui una sobirania esmussada.

Veig que el nostre punt fort, allò que expressa simbòlicament i funcio-
nalment el nostre sentit nacional, allò que ens encara directament amb
la nostra pròpia responsabilitat, és el triangle ben construït de compli-
citats entre política, cultura-educació i civisme. Crec que, sobre aquest
trípode, és possible bastir un projecte de societat i de cos polític prou
potent que permeti als catalans tenir la política catalana com el punt de
referència més important de la seva consciència i de la seva responsa-
bilitat cívica, que es projecti en els àmbits estatal, europeu i mundial.

Esdevenir «subjecte polític» vol dir tenir el coratge de posicionar-se
davant les variables que influeixen en la societat. Vol dir saber prio-
ritzar allò que constitueix el valor d’esdevenir «subjectes col·lectius».
Vol dir tenir una actitud militant d’encarar-nos a la crisi del nostre
món contemporani d’una manera oberta, plural, i alhora amb capa-
citat d’absorbir-ne tots els seus valors positius. Vol dir saber formu-
lar una imatge de país que esdevingui la punta de llança atractiva per
a compartir tots plegats aquesta coresponsabilitat cívica.

Perquè això sigui possible cal, al meu entendre, que la política retor-
ni a les categories més dignes, generoses, per a esdevenir l’autèntic es-
pai del debat públic sobre l’interès general. Aquest es fonamenta en els
valors culturals educatius i en la crida a la participació ciutadana en la
construcció de la societat. Cal entendre la cultura en el seu sentit més
ample, plural, divers; com a espai de màxima creativitat més enllà del
convencionalisme, com a indret de contemplació més enllà de l’utilita-
risme economicista i banal i com a capacitat crítica envers el propi en-
torn. Cal entendre l’educació no simplement com l’ensinistrament en
unes aptituds per a «guanyar-se la vida», sinó com la forja d’unes «ac-
tituds» d’obertura i de solidaritat, que potenciïn al màxim les possibi-
litats humanes de la persona. Entenem l’educació com un compromís
no només de la comunitat educativa —alumnes, mestres, família—,
sinó de tota la societat, que en la transmissió educativa troba l’exerci-
ci màxim del seu desenvolupament. (Vegeu Hannah Arendt, Entre el
pasado y el futuro, Ediciones Península, Barcelona, 2003, pàg. 269-346.)
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Això comporta que els polítics tinguin el coratge de definir les priori-
tats que constitueixen el fonament de la nostra entitat col·lectiva. I que
ho facin en funció dels paràmetres contemporanis de la influència de la
nostra societat i com una crida a participar-hi com a ciutadans respon-
sables. Lògicament, això comporta un diàleg constant entre els polítics
i la societat. Un diàleg que es basi en el pluralisme ideològic previ i
alhora que cerqui el consens que aquelles qüestions exigeixen.

En aquest sentit, cal que la societat sigui conscient de la legitimitat
democràtica dels polítics electes, que són insubstituïbles per altres
protagonistes socials. Però cal també que aquests puguin fer sentir la
seva veu i que aquesta sigui realment escoltada en el procés parla-
mentari. I, alhora, és necessari que aquest diàleg es faci en profundi-
tat, no només a cops de titular de mitjans de comunicació.

Amb aquestes sinergies de política-educació i cultura-civisme és
possible construir una societat, un poble, en el qual el centre d’inte-
rès sigui donar possibilitats als ciutadans de tenir capacitat crítica i
compromís responsable, i d’assajar una vida pública col·lectiva cen-
trada en els valors «personalitzadors» i responsables, propis d’una
cultura potent i d’una educació de qualitat.

No cal dir que sota aquest nucli de la política —del qual tenim com-
petències administratives—, sobre aquest fonament constituent, és
necessari projectar tot plantejament d’abast econòmic, tecnològic,
social, etc., per tal d’esdevenir un poble competent i avançat en tots
els camps. Totes les polítiques sectorials tenen el seu sentit i la seva
importància. No és en detriment de cap d’aquestes polítiques que es
prioritza el que és el fonament de la nostra convivència social. Però,
al meu entendre, és necessari dotar el nostre sentit de catalanitat
d’una definició de valors convencionals universalment acceptables
i intel·ligibles que donin sentit a la nostra tasca de permanent cons-
trucció de la nostra societat.

3. Valors: punt de trobada entre política i societat

La coincidència de la responsabilitat cívica amb la política és possi-
ble que es trobi en el camp en què les responsabilitats dels ciutadans
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tenen una repercussió pública immediata. L’edificació de la «Catalu-
nya endins» només es pot buscar en aquest encontre en els valors.

De les responsabilitats ciutadanes, vull fer ressaltar aquelles que
determinen la nostra vida individual:

— Família, com a indret de destinació inicial i final de la nostra res-
ponsabilitat individual i, alhora, forjadora de cohesió social.

— Cultura i llengua, com a espai vital i de connexió amb el nostre
entorn.

— Educació, com a compromís amb la vida familiar i com a contri-
bució fonamental per a bastir els valors de la societat.

— Civisme, com a necessària projecció personal i lloc de retrobament
de l’espai públic des de la tolerància, la pau i la integració de tothom.

— Treball, com a mitjà de contraprestació per a la subsistència per-
sonal i familiar, com a aportació professional a la societat i com a for-
jador d’una cultura personal.

— Empresa, com a camp d’iniciativa en la creació de riquesa i de res-
ponsabilitat social.

A aquests valors, els correspon una actitud política compromesa,
regeneradora, en la qual el polític no vegi el polític de l’altre partit
només com l’adversari i el competidor, sinó com el representant le-
gítim del pensament d’un altre sector del mateix poble i com el qui
també contribueix que el bé comú sigui possible davant els qui el
volen diluir en funció d’interessos particulars.

Les institucions i les administracions públiques són l’àmbit en què els
qui guanyen les eleccions han d’exercir la responsabilitat del seu
programa. Però també és l’indret on l’oposició ha de tenir un paper
digne, constructiu. Les institucions no són un reducte on s’enclaus-
tra el que guanya, sinó l’indret on cal exercir el permanent diàleg
entre l’oposició i el govern.

Per això, les institucions i les administracions no són només unes
expedidores de serveis als «clients», sinó també l’indret polític que cri-
da tota la ciutadania al civisme actiu, a exercir la seva responsabilitat.
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Si la societat esdevé un projecte dinàmic de convivència i de solida-
ritat, el polític no només ha de conèixer la realitat a través de les en-
questes, sinó també, i sobretot, a través del seu compromís militant,
des de la política, amb aquests projectes cívics.

Per això, té sentit el que diem, que política és pedagogia. Perquè és
el discurs que convida els ciutadans a mirar la societat des de la pers-
pectiva del bé comú. Política no és la recerca «clientelar» del vot. No
hauria de ser-ho.

Si un polític no creu possible el millorament de la nostra societat i la
seva gestió només es redueix a administrar el present, sense visió a
llarg termini, no respon als requeriments del poble, que exigeix de la
política l’aportació d’horitzons de responsabilitat a llarg termini so-
bre la seva actuació. Som responsables avui dels condicionants amb
què es trobaran les noves generacions.

Política és enfortir les plataformes de diàleg on el pluralisme ideolò-
gic pugui tenir sentit constructiu. Altrament, la dinàmica política
porta a ridiculitzar, a denigrar, a abatre, l’adversari. I tot polític està
justificat per la voluntat popular de les urnes. És un interlocutor ne-
cessari per a l’altre polític.

Amb tot, cal tenir cada dia més present que els grans col·lectius de
ciutadans —Quart Món, immigrants— van quedant al marge de po-
der expressar la seva voluntat política. Aquest és un repte que el con-
junt de partits ha d’assumir.

4. Conclusió

Per a avançar en aquesta línia política, cal que els diversos represen-
tants dels grups polítics es donin credibilitat moral mútua, que el
cent per cent de la nostra vida política estigui oberta a aquesta trans-
versalitat fonamental. La suma aritmètica de tots els partits polítics
no exhaureix l’abast polític de la nostra societat. Hi ha un camí a re-
córrer junts i cal fer-lo sense prepotència, perquè els interrogants que
la societat d’avui planteja als polítics no tenen resposta definitiva en
cap de les opcions. Són uns interrogants que s’adrecen al conjunt dels
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polítics. És per això que el seu plantejament obliga a sortir de les
pròpies tàctiques partidàries.

I això ens portaria a una anàlisi crítica de quins són els fonaments
d’aquest corporativisme de partit tancat en ell mateix, que dificulta
aquest encaix entre la política i la societat; la seva necessària demo-
cràcia interna, la plataforma de la lluita pel lideratge, el sistema d’as-
signació de càrrecs polítics, el desajust entre recursos necessaris i
possibilitats reals, són només alguns dels aspectes que caldria ana-
litzar sota l’enclaustrament de la vida de partits. Però això correspon
a una altra qüestió, ja que els partits són absolutament imprescindi-
bles per a vertebrar el pluralisme polític de la nostra democràcia.

Des d’aquesta perspectiva, crec que al llarg d’aquesta legislatura hem
fet passos endavant per avançar cap a un «catalanisme polític» més
proper a la realitat i a un projecte de catalanitat més compartit. Però,
segons la meva opinió, ho hem fet insuficientment. Crec que el com-
promís generacional, que esmentava Cambó en la citació anterior, no
ha tingut una força de convocatòria prou contundent per a formular
aquell esperit constituent, que ens ha de fer subjectes polítics enfor-
tits tant per la Catalunya endins com per la Catalunya enfora, amb
la qual haurem de pactar condicionats per la nostra cohesió interior
i per la vivència popular del projecte de catalanitat. Al meu entendre,
hem començat a caminar, però encara no sé en quina direcció anirem.

No tenim clar encara si el partidisme monopolitzarà el catalanisme
polític, orientant-nos a una política exclusivament convencional de
govern-oposició, o bé tindrà suficient potència per a respondre als
paràmetres de la crisi actual amb força i personalitat pròpia. I tot això
amb la consciència de ser subjectes col·lectius del nostre destí cara en-
dins i cara enfora, en relació amb Espanya, amb Europa i amb el món,
i on les interdependències tinguin un punt d’integració en el nostre
propi projecte de catalanitat, que ha d’esdevenir central i bàsic en la
vida política dels catalans.

Torno a Havel: o seguim per aquest camí o serem nosaltres mateixos
els responsables de la nostra pròpia erosió permanent.

Conferència pronunciada al Col·legi de Periodistes de Catalunya
(Barcelona, 1 de juliol de 2003)



503Balanç i comiat

Addenda

DECLARACIÓ DEL PARLAMENT SOBRE ELS DRETS I DEURES

DELS CIUTADANS I CIUTADANES DE CATALUNYA

Preàmbul

Els principis que l’Estatut d’autonomia defineix com a valors superiors de la vida
col·lectiva del poble de Catalunya són «la llibertat, la justícia i la igualtat» i la «voluntat
d’avançar per una via de progrés que asseguri una qualitat de vida digna per a tots
els qui viuen, resideixen i treballen a Catalunya». Aquests principis exigeixen una
actitud cívica participativa, creativa i responsable de tots els catalans i catalanes en la
construcció d’una societat lliure, justa i igualitària i d’una democràcia avançada.

Totes les institucions polítiques catalanes, tant les de la Generalitat com les d’àmbit
local, tot respectant-se l’abast de les seves responsabilitats específiques, han d’unir el
seu esforç per tal que aquests objectius i aquests valors compartits per la societat si-
guin plenament vigents en l’acció del servei públic. Els catalans i les catalanes com-
partim plenament la defensa d’aquests valors superiors de la nostra vida col·lectiva,
assumint la Declaració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la pro-
tecció dels drets i llibertats fonamentals i la Carta dels drets fonamentals de la Unió
Europea i la seva recepció en l’ordenament jurídic de l’Estat i de Catalunya.

En conseqüència, mentre l’Estatut d’autonomia de Catalunya no incorpori la neces-
sària relació de drets i deures, i a fi de reforçar la cohesió de la nostra societat i fer
avançar l’equitat en les relacions entre tots els seus membres, i a fi de facilitar la par-
ticipació de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya en la vida política, socioeco-
nòmica, cultural i cívica,

El Parlament aprova la declaració següent:

1. Tothom té el dret reconegut i protegit en el marc de l’ordenament jurídic vigent i
d’acord amb l’article 8 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya:

— A la vida, a la dignitat humana, a la integritat física i moral, i a establir voluntats
anticipades sobre la pròpia salut per als moments en què no estigui en condicions
d’expressar-les o d’entendre la informació sanitària que l’afecti.

— A la llibertat personal, a la seguretat i a l’obtenció de socors, quan la vida estigui
en perill. Tota persona privada de llibertat ha d’ésser tractada amb el respecte inhe-
rent a la dignitat humana.

— A la llibertat de consciència, religiosa, d’opinió, d’expressió, de càtedra, de reunió
pacífica i d’associació.

— A l’honor, a la intimitat personal i familiar, en qualsevol de les seves modalitats,
al respecte a la seva vida privada, a la seva reputació i a la protecció de les dades de
caràcter personal.

— Al reconeixement i a l’exercici, en condicions d’igualtat, dels drets i les llibertats
de la persona, sense distinció, exclusió o preferència per raó de naixença, d’origen
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ètnic, de sexe, d’orientació sexual, d’estat civil, d’edat, de religió, de conviccions po-
lítiques, de condició social o de discapacitat.

— A participar en els afers públics i de l’administració, a l’audiència prèvia en les
decisions públiques que l’afecten, a l’accés a la documentació pública que sigui de la
seva incumbència, a exercir la petició individual o col·lectiva i a la iniciativa legislati-
va popular.

— Tots els infants i els menors tenen dret a la protecció, seguretat i cura per part dels
seus pares, dels tutors o dels seus responsables. Les institucions públiques han de
garantir la protecció dels infants i dels menors a falta dels pares, dels tutors o dels
responsables.
2. Tothom té el dret de participar individualment i associativament en els àmbits cí-
vics, socials, culturals, econòmics, lúdics i polítics de la societat catalana, i el deure cívic
de contribuir en el camp de les seves pròpies responsabilitats a la construcció de Ca-
talunya com a societat democràtica avançada on es respectin els valors de la llibertat,
la justícia, la igualtat i el pluralisme.

3. Tothom té el dret de rebre les prestacions públiques que li corresponen en condi-
cions d’igualtat i el deure de contribuir al sosteniment de les despeses públiques
d’acord amb un sistema tributari just.

4. Tothom té el dret d’integrar-se a la societat catalana sense discriminacions i en igual-
tat de condicions, especialment amb referència als discapacitats, als infants i menors
i a les persones grans, i el deure cívic d’actuar contra tota exclusió social i les seves
causes, per fer de Catalunya un poble cohesionat.

5. Els nouvinguts que volen arrelar a Catalunya tenen el dret de trobar una societat
d’acollida a la qual integrar-se i uns serveis públics i unes condicions laborals pròpi-
es de tot ciutadà, i el deure de complir els requeriments legals corresponents i el deure
cívic de respectar els valors culturals de Catalunya i d’assumir els compromisos propis
de tot ciutadà envers la societat catalana.

6. Tothom té el dret a accedir a les condicions que permetin desenvolupar el propi
projecte familiar, des del pluralisme de les seves modalitats, i el deure cívic d’ajudar
a fer efectives aquestes condicions i de respectar els valors de la família en cadascu-
na de les seves formes.

7. Tothom té dret a accedir a uns serveis d’atenció a la salut de qualitat i el deure cívic
de tenir cura de la pròpia salut, de la de les persones properes i la de tots els ciutadans.

8. Els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a una regulació en l’àmbit
familiar, patrimonial i successori basada en el dret civil català, la seva tradició i les
adaptacions i innovacions derivades de les noves exigències de la societat en el marc
de l’ordenament jurídic vigent, i el deure cívic d’invocar el dret civil català com a dret
propi de Catalunya d’aplicació preferent a qualsevol altre.

9. Tothom té el dret a gaudir del patrimoni natural de Catalunya i el deure cívic de
conservar-lo i respectar-lo en totes les activitats que hi incideixen.

10. Tothom té el dret d’accedir al patrimoni cultural català i a les condicions que per-
metin a les persones un permanent progrés cultural, i el deure cívic de conservar i



505Balanç i comiat

desenvolupar el propi patrimoni cultural i de respectar el pluralisme ideològic i
cultural de la nostra societat, per tal que a Catalunya la cultura sigui signe fonamen-
tal d’identificació de la nostra personalitat col·lectiva.

11. Tothom té el dret d’accedir al ple coneixement de la llengua catalana, pròpia de
Catalunya, i de poder usar lliurement la llengua catalana i la castellana en el marc del
sistema de doble oficialitat lingüística, així com l’aranès a la Vall d’Aran, tal com es-
tableix l’Estatut d’autonomia, i el deure cívic de promoure el català com a llengua
pròpia de Catalunya i de garantir el respecte, la protecció i l’ús del castellà, de tal
manera que la llengua catalana sigui element d’integració i que a Catalunya la con-
vivència de les diverses llengües sigui un factor enriquidor de cultura, de comunica-
ció i de projecció exterior.

12. Tothom té el dret de rebre informació veraç, qualsevol que sigui el suport tecno-
lògic, i d’accedir a un sistema de comunicació basat en els principis d’objectivitat, ve-
racitat i imparcialitat de les informacions, i el deure cívic de respectar la pluralitat po-
lítica, ideològica i social, la llibertat d’opinió i la dignitat i la intimitat de les persones.

13. Tothom té el dret d’accedir a un sistema educatiu de qualitat en la formació hu-
mana i tècnica, i orientat a la difusió dels valors socials que fonamenten la convivèn-
cia democràtica, i el deure cívic de participar en l’educació dels membres de la prò-
pia família en el marc de la comunitat educativa formada per alumnes, mestres i
família.
14. Tothom té el dret d’accedir a tots els nivells d’una formació adequada a les seves
condicions personals, així com a la formació permanent i a l’accés a les noves tecnolo-
gies, i el deure cívic d’aplicar els coneixements obtinguts per a la millora de la societat.

15. Tothom té el dret d’accedir a un treball professionalment digne, amb condicions
retributives i de seguretat no discriminatòries per raó de gènere o de procedència, i
el deure cívic d’exercir-lo amb competència i responsabilitat.

16. Tothom té el dret de disposar d’informació rigorosa en matèria de comerç, consum
i serveis als consumidors, i el deure cívic de garantir els drets de consumidors i usu-
aris a la informació sobre els productes i serveis al seu abast.
17. Tothom té el dret a l’exercici lliure de l’acció sindical i patronal, a negociar i cele-
brar convenis col·lectius i, en cas de conflicte d’interessos, a emprendre accions col·lec-
tives en defensa dels seus interessos, inclosa la vaga, i el deure cívic d’exercir-lo en el
marc del diàleg social, responsable i solidari.

18. Tothom té el dret d’accedir als serveis públics d’ocupació i de formació ocupacional,
especialment els que tenen dificultats per a obtenir un lloc de treball, com els joves i les
dones, i el deure cívic de cercar treball i la formació ocupacional adequada, així com el
deure de promoure la creació de llocs de treball els qui ho tenen al seu abast.
19. Tothom té el dret d’accedir a un habitatge digne, i el deure cívic de suprimir els
obstacles que dificulten o impossibiliten la realització d’actuacions públiques i priva-
des orientades a facilitar l’efectivitat d’aquest dret, així com de fer un bon ús dels es-
pais públics al servei de la col·lectivitat.

20. Tothom té el dret d’accedir, amb igualtat d’oportunitats, a les condicions que per-
metin el ple desenvolupament de la iniciativa personal i col·lectiva en el camp socio-
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econòmic i en la creació, consolidació, creixement i projecció d’empreses, i el deure
cívic d’estimular aquest esperit d’iniciativa i de recerca de major eficiència de les
empreses, amb criteris de justícia social i de sostenibilitat ecològica.
21. Tothom té el dret de promoure iniciatives solidàries envers els grups socials més
desvalguts de la nostra societat i envers els pobles del món especialment perjudicats
per les desigualtats i les injustícies dels intercanvis internacionals, i el deure cívic de
cooperar en aquestes iniciatives en funció de les pròpies possibilitats.
Aquesta declaració, aprovada per unanimitat, compromet els qui la subscriuen a tre-
ballar en l’elaboració de les polítiques necessàries per al desenvolupament, l’efectivitat
i la protecció d’aquests drets i per al compliment d’aquests deures, com a fonament
essencial de la cohesió del poble de Catalunya.
La unanimitat manifestada en aquest Parlament en la formulació i defensa d’aquests
drets i deures, assolida en el marc del pluralisme polític i de l’actitud de diàleg, ens
compromet a la recerca conjunta d’aquelles mesures polítiques necessàries per al
desenvolupament, l’efectivitat i la protecció d’aquests drets, així com al foment de les
condicions que possibilitin que «Drets i deures cívics» sigui l’expressió de la cohesió
del poble català.
Per això, les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya assumim
el compromís de desenvolupar la formulació dels principis rectors de l’acció política
catalana, en correspondència amb els drets i deures cívics formulats, entre els quals
destaquem:
a) La promoció i el desenvolupament del dret civil català en el marc de l’ordenament
jurídic vigent.
b) La prioritat política dels infants i els menors, els discapacitats i les persones grans,
per tal que tinguin els drets i les condicions per a poder integrar-se plenament a la
societat, així com els nouvinguts, per tal que trobin una societat d’acollida, acomplint
els deures legals corresponents i obtenint els drets d’una societat democràtica.
c) La promoció de condicions que facilitin a tothom l’accés a la cultura.
d) La promoció del català com a llengua pròpia i la defensa dels drets lingüístics de
tots els ciutadans, en el marc de la doble oficialitat lingüística del català i el castellà.
e) El desenvolupament d’una política d’ensenyament de qualitat i de coresponsabi-
litat de tota la societat pel que fa a l’educació.
f) Una política de foment de la creació de llocs de treball, d’atenció als aturats, de lluita
contra la discriminació laboral i de respecte a l’acció sindical i patronal.
g) Una política de promoció i foment d’empreses, amb criteris de sostenibilitat i d’alta
tecnologia.
h) La promoció d’una política de solidaritat amb els pobles del món que la neces-
siten.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya es compromet a formular els principis
rectors de la política catalana com a prioritats unànimement compartides.
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Comiat del president
Joan Rigol i Roig

Saló de Sessions, 27 de juny de 2003

Senyores i senyors diputats, hem arribat al final d’aquest període
de sessions. No em pertoca prejutjar si aquesta és o no és la darrera
sessió plenària d’aquesta VI legislatura; ni conec la data de les pro-
peres eleccions, ni sé si alguna iniciativa parlamentària ens tornarà
a convocar una altra vegada, però realment podria ser l’última ses-
sió. Per això em permeto adreçar-los les següents paraules.

Tres coses. La primera, per agrair-los la tasca feta al llarg d’aquesta
legislatura: hem elaborat cent quatre lleis, totes importants, perquè
afecten la vida de molts ciutadans del nostre país, però algunes d’au-
tèntica rellevància especial per al conjunt de la nostra societat; hem
controlat i impulsat la tasca del Govern amb preguntes, interpel·la-
cions i mocions en un nombre molt considerable; hem fet debats d’alt
nivell polític, i sobretot hem procurat que el Parlament sigui la insti-
tució central de la dinàmica política catalana; hem fet al llarg d’aques-
ta legislatura esforços materials i d’organització per tal d’obrir el
nostre Parlament al conjunt de la societat.

La tasca de tots i de cada un de nosaltres, el clima de respecte i de
convivència, han fet possible aquest alt nivell d’activitat. Som cons-
cients que hi ha hagut mancances i oblits en la nostra feina. A més
de la nostra autocrítica, hem d’estar molt amatents a la valoració que
la societat faci de la nostra feina, perquè la política exigeix una cons-
tant renovació per assolir aquella dignitat que el nostre poble, que
Catalunya, es mereix.

Segona cosa. En acabar-se aquesta legislatura hem de fer esment del
que ha significat per a la política catalana la presidència de la Gene-
ralitat exercida pel Molt Honorable Senyor Jordi Pujol. Catalunya és
una societat políticament plural —aquesta és una gran sort— que
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es manifesta en la diversitat de criteris i mitjançant el debat i la con-
frontació democràtica. Però estic segur que expresso el sentiment
general del Parlament si dic que tots som conscients de la profunda
empremta que el president Pujol deixa en la política i en la societat
catalana. Els vint-i-tres anys continuats al capdavant de la presidèn-
cia de la Generalitat, més enllà de la diversitat de criteris polítics,
avalen una actitud de dedicació, de servei i de passió pel nostre país.
El president Pujol ha contribuït decisivament que Catalunya fos
coneguda i valorada. Ara que, en no tornar-se a presentar en les pro-
peres eleccions, deixarà de ser membre d’aquest Parlament, vull dei-
xar constància de la seva dedicació i agrair-li la tasca feta per al nos-
tre país. I sé que continuarà treballant, des de l’indret que sigui, per
Catalunya. Gràcies.

I tercer. Vostès m’han fet l’honor que hagi presidit el Parlament de
Catalunya al llarg d’aquesta VI legislatura. Gràcies. He de demanar-
los disculpes per tot el que no he fet bé, i especialment pels qui he
ofès. (Pausa.) Des del dia que em varen elegir m’he esforçat al màxim
per respondre al que vostès m’han encomanat. (Pausa.) Vull fer ex-
tensiu d’una manera particular el meu agraïment a..., a tots els mem-
bres de la Mesa, als presidents de grup, a la Junta de Portaveus i a
tots els professionals que treballen dia a dia al nostre Parlament pel
seu correcte funcionament. Els faig saber que no em penso presen-
tar com a candidat a diputat en les properes eleccions.

Vaig entrar en aquest Parlament l’any 80 com a conseller de Treball,
i de Cultura, i, després d’un parèntesi de dos anys, vaig esdevenir
diputat l’any 88 i ho he sigut d’una manera continuada fins avui. Ara
convé, al meu entendre, donar el relleu a altres persones. Les insti-
tucions tenen per missió donar continuïtat a la vida del poble més
enllà dels cicles personals. Jo desitjo per al Parlament de Catalunya
i per a cada diputat que s’esforcin i assoleixin l’enfortiment de la
nostra catalanitat i la projecció dels seus valors arreu.

Tot i que el meu mandat dura fins a la pròxima mesa d’edat, perme-
tin-me en aquesta sessió plenària que, amb emoció, m’acomiadi de
vostès com a president del Parlament. (Pausa.) Me’ls he apreciat i
me’ls aprecio. A tots. Pel fet de ser diputats (pausa), cadascú de vos-
tès representa un tros del nostre poble. Aquesta és la seva dignitat
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política que jo he procurat servir tan fidelment com he sabut com a
president.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments forts i perllongats. La cambra es posa dempeus.)

S’aixeca la sessió.

Auditori del Parlament, 2 de desembre de 2003

Benvinguts companys, és bo, en acabar-se aquesta sisena legislatu-
ra, no pas que fem un balanç del que hem fet, perquè ja ho hem fet
a bastament, ni tampoc que m’acomiadi jo personalment, que tam-
bé ja he tingut ocasió de fer-ho en el Ple, sinó que ens acomiadem tots
plegats.

Nosaltres, al llarg d’aquesta sisena legislatura, segur que hem comès
mancances, oblits i, de vegades, no devem haver estat a l’alçada del
que se’ns demanava. (Pausa.)

Deia això, que potser hem tingut, segur, moltes mancances, però la
nostra legislatura hem treballat molt des del punt de vista legislatiu,
hem fet més de cent lleis, que és una barbaritat des del punt de vis-
ta de treball; hem fet tretze mil preguntes al Govern, que és un pro-
grés exponencial respecte a les altres legislatures; i, sobretot, tant com
a diputats com a institució, hem intentat connectar molt amb la nos-
tra societat. Tots plegats hem fet un esforç d’apropar el Parlament a
la societat.

Però a l’hora d’acomiadar-nos tots jo voldria ressaltar dues coses. La
primera, que, des del punt de vista institucional, hem tingut tots els
diputats i tots els grups una actitud democràticament molt correcta.
Mai cap grup ni cap diputat no ha rebutjat un altre diputat o un al-
tre grup des del seu punt de vista ideològic, perquè tots ens hem
considerat interlocutors vàlids dintre la política catalana, i això per
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una raó, perquè Catalunya no la representa ni un diputat ni un grup,
sinó que és la suma de tots nosaltres, i al llarg d’aquesta legislatura
això ha sigut així, i el Parlament de Catalunya i tots plegats em sem-
bla que ens podem, doncs, felicitar, que és una institució no pas, di-
guem-ne, excloent de ningú, sinó que hem tingut una actitud més
aviat inclusiva, d’agafar tothom i que tothom se senti part integrant
i viva d’aquesta institució del nostre Parlament.

Al cap i a la fi, la vertebració política d’un poble no la fa ni una ideo-
logia, no la fa ni un partit, sinó que la fa la identificació de la gent amb
les seves institucions. I aquest esforç que hem fet al llarg d’aquesta
sisena legislatura, d’apropament de la vida política del Parlament de
Catalunya a la societat, em sembla que ens en podem sentir, amb
totes les mancances que he dit abans, però em sembla que ens en
podem sentir orgullosos.

La segona cosa que volia dir. Tots nosaltres portem amb orgull ser
diputats del Parlament de Catalunya i, en cert sentit, malgrat, doncs,
també totes les dificultats, portem amb orgull la dignitat de ser po-
lítics del nostre poble, i això ens fa hereus d’una llarga tradició del
nostre catalanisme polític que ve de molt lluny, però que nosaltres
l’intentem també fer present avui dia.

Per anar lluny, permeteu-me que esmenti només que som fills direc-
tes de la gent que en el segle XIX va aixecar la bandera del regenera-
cionisme polític davant del corporativisme dels poders fàctics que hi
havia en aquells moments a Espanya. Nosaltres ens sentim hereus
d’aquella política, que es gloriava de ser molt propera a la societat,
més que no pas de vertebrar interessos específics.

Nosaltres som hereus, modestament, lògicament, cadascú de nosal-
tres, però som hereus del que Prat de la Riba va incrustar en la tra-
dició política catalana, que és el sentit de la responsabilitat i de l’or-
gull d’autogovernar-nos i de fer-ho amb qualitat. Aquesta exigència
d’administrar-nos amb qualitat tots els grups la compartim.

Ens sentim hereus, i ara que estem aquí en el Parlament de Catalu-
nya ho hem de dir d’una manera específica, de la recuperació de les
institucions i de la dignitat pública que va significar el president
Macià, som hereus de tota aquesta tradició.
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Som hereus de la gent que a l’exili i a l’interior de Catalunya va man-
tenir, enmig de la dictadura, la dignitat democràtica del nostre poble,
i de tota la gent que, en la vida política de la transició, ens va fer mirar
endavant cap a un futur de democràcia i de recuperació de les nos-
tres institucions.

Nosaltres som hereus de tot això, amb molta modèstia, però som i
portem a dintre aquest petit orgull que no ens trauran de sobre.
I aquesta em sembla que és, també, una de les raons per les quals, en
acabar una legislatura, en acabar aquesta sisena legislatura, és bo
que ens trobem, que ens saludem i, sobretot, que, com a diputats, els
135 i la representació que som ara ens puguem acomiadar tots, ab-
solutament tots, mirant-nos als ulls. Això, que és un bé de Déu, si
em permeteu dir-ho així, de la vida política catalana, no ho hem de
perdre mai, que sempre, al final d’una trajectòria política com una
legislatura, ens puguem donar la mà i dir: «Som amics, malgrat que
estiguem en situacions polítiques diferents.»

Dels que som aquí, uns quants ara ho deixarem, ens posarem a un
altre nivell de la vida política, no pas a la primera fila, sinó a la sego-
na o a la tercera o allà on calgui, i començarem una nova trajectòria
personal. Alguns de nosaltres això ho farem, però sempre continu-
arem sent polítics, perquè la nostra visió del nostre entorn i de la
nostra societat té aquesta dimensió, i perquè ens sentim orgullosos
d’haver format part d’aquest col·lectiu de polítics que estem aquí.
Malgrat, ja ho torno a dir, totes les crítiques justes que s’hi puguin fer
però, sumant i restant, el nostre balanç és d’haver portat amb molta
dignitat la responsabilitat que se’ns va donar, que és la de represen-
tar una part del nostre poble.

I als que continueu us demanem coratge, coratge per a continuar en
aquesta mateixa línia, coratge perquè la dinàmica política del nostre
país, del Parlament, sigui feta de conviccions personals, de convicci-
ons personals i col·lectives segons els diversos grups; perquè estem
en una societat plural on això és imprescindible i que alhora cal ver-
tebrar, feta d’actituds i de visió plural. La nostra política no ha de ser
una suma aritmètica de tàctiques acomodatícies, sinó de fermesa,
perquè la gent estimarà el nostre Parlament si és el reflex d’actituds,
i no de tàctiques. I, lògicament, tot grup ha de tenir formulades les
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seves tàctiques, no cal dir-ho, però el que ens configurarà en sinto-
nia amb la societat és quan aquí dintre ho defensem tot, per les con-
viccions que tenim, perquè creiem, des de la nostra mirada particu-
lar de la societat, en el que és bo per al nostre país.

A partir d’aquí és possible aquesta connexió, i a partir d’aquí és pos-
sible que els que ara entreu en aquesta fase tan important de la vida
política catalana, com la que estem vivint aquests dies, sapigueu
apuntalar aquest futur vint, vint-i-cinc anys més, trenta anys més.
Aquesta és la vostra responsabilitat. I jo desitjo i espero que al final
de la setena legislatura tot continuï amb aquests fonaments i que tot
quedi molt renovat, perquè convé renovar-ho, però que es renovi
fonamentat en aquella cosa que ens ha fet a nosaltres orgullosos de
pertànyer a la classe política catalana.

Moltes gràcies i us desitjo un bon futur a tots plegats.
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