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Des del mateix moment de la

seva fundació, la coalició d’es-

querres que posà fi a 23 anys de

govern de Jordi Pujol va esgrimir

una voluntat manifesta d’abordar

una nova forma de respondre a

alguns dels interrogants que han

definit l’espai de discussió i de

competència de la política cata-

lana durant molt temps: els lí-

mits de l’autonomia catalana, la

relació amb els altres poders de

l’Estat, el paper de la Generalitat

en la societat catalana, la defini-

ció dels paràmetres de la política

cultural i lingüística, la creació

de nous referents ideològics. La

sola expressió d’aquesta voluntat

fou interpretada pels actors polí-

tics, començant pels propis pro-

tagonistes del nou govern, com

un intent de tancar l’etapa del

pujolisme. Aquesta havia de ser

una etapa (re)fundadora i consti-

tuent. Un legislatura amb volun-

tat d’esmena

Tres anys després, acabada la

legislatura, tenim perspectiva

suficient per observar els resul-

tats preliminars. No prou, en

canvi, per avaluar el seu impac-

te en el llarg termini. El balanç

mostra un període d’intens de-

bat polític. Les estructures men-

tals de l’univers polític català

han estat remogudes seriosa-

ment. La reforma de l’Estatut

d’Autonomia, el concepte d’Es-

panya plural (i les implicacions

institucionals que ja han co-

mençat a derivar-se’n), la pola-

rització del debat polític, l’al-

teració de l’equilibri en les rela-

cions entre partits (entre elles, la

relació entre PSC i PSOE) i l’e-

mergència de nous discursos le-

gitimadors en el debat polític

són els primers indicadors d’a-

quest sotrac. 

L’escenari polític després de

la tempesta ha generat nombro-

ses reaccions en diferents ni-

vells: en l’arena política i elec-

toral, en el sistema de partits i

en les actituds dels ciutadans.

També en el debat intel·lectual,

malgrat l’exigüitat que carac-

teritza aquest pla de la realitat

catalana. Una de les reaccions

més significatives ha provingut

de l’obra col·lectiva La rectifi-

cació. Cabòries, exhortacions i

premonicions sobre Catalunya

(Destino, 2006). Aquest com-

pendi de reflexions d’autors di-

versos proposa una sèrie de rec-

tificacions en els àmbits més

polèmics de la política catalana,

formulades des de la perspectiva

del realisme polític.

Hi ha un pressupòsit parado-

xal que recorre gran part de les

argumentacions d’aquest assaig:

la voluntat d’esmena del govern

tripartit s’ha vehiculat a través

del mateix marc ideològic que

ha dominat el catalanisme de les

darreres dècades. Un marc ideo-

lògic es composa de conceptes

claus recurrents i sovint inqües-

tionables, de temes que verte-

bren els debats majors i d’ico-

nes que permeten sintetitzar els

trets bàsics de les identitats



compartides. L’èxit i l’eficàcia

del marc ideològic rau en la

seva capacitat per ser compartit

per gran part de la societat a la

qual es pretén aplicar. En el cas

que ens pertoca, els autors del

llibre proposen una rectificació

en tota regla a alguns aspectes

essencials d’aquest marc ideolò-

gic, el que implica també una rec-

tificació a la manera en què les

elits polítiques catalanes han mi-

rat Catalunya i han tractat d’ex-

plicar-la i orientar-la.

La primera rectificació, for-

mulada per l’escriptor Antoni

Puigverd, està adreçada a la idea

de país que propugna el catala-

nisme dels líders catalans ac-

tuals i, en particular, als fona-

ments noucentistes sobre els

quals se cimenta. La majoria

dels mites i dels mots que s’uti-

litzen per imaginar la Catalunya

ideal del catalanisme, principal-

ment en la seva versió més na-

cionalista, es van sintetitzar en

els anys de transició entre Mo-

dernisme i Noucentisme, al vol-

tant de l’any 1906, data simbòli-

ca d’aquest procés. I per sobre

d’altres icones, la Solidaritat

com a màxim exponent de l’an-

helada unitat nacional. Durant

aquesta legislatura han estat

nombroses i constants les re-

ferències a aquells esdeveni-

ments, en un intent de recuperar

l’esperit que van encarnar en la

societat i la política del moment.

També s’hi ha referit sovint el

president Maragall, tot i que

amb una finalitat ben diferent.

Maragall, coincidint amb Puig-

verd, també ha recuperat la re-

ferència, però no per tractar de

reviure el passat, sinó per pro-

posar una actualització, una re-

formulació o, en definitiva, una

superació d’aquesta idea de Ca-

talunya, sovint ancorada en els

paràmetres de fa un segle. Però

la Catalunya del 2006 té molt

poc a veure amb la del 1906,

més enllà de curiosos paral·le-

lismes, que d’altra banda són

més aviat el producte del reflex

del nostre present projectat so-

bre els miralls inventats de la

història. Despullada de les aspi-

racions classicistes i dels ideals

que marcaren l’època, la idea de

nació noucentista avui corre el

risc de quedar presa de la figura

de l’ase, com apunta Puigverd,

una icona que avui «connecta

amb el popularisme graciós,

descordat i groller del vallfogo-

nisme» (p. 57).

El reputat periodista Enric

Juliana ens proposa una segona

rectificació a l’estratègia catala-

na en la política espanyola. «Ha

estat el Govern tripartit de Pas-

qual Maragall la Brigada Po-

morska de l’anomenat catalanis-

me d’esquerres?», es pregunta

rememorant la brigada de cava-

lleria polonesa que el setembre

de 1939 es va llençar contra els

panzer alemanys, en un intent

desesperat de defensar la pàtria

davant dels invasors. És cert que

l’àmbit on més s’ha manifestat

la tensió i la crispació origina-

des per les iniciatives del govern
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Despullada de les aspiracions classicistes

i dels ideals que marcaren l’època,

la idea de nació noucentista avui corre el risc

de quedar presa de la figura de l’ase,

com apunta Puigverd, una icona que avui

«connecta amb el popularisme graciós,

descordat i groller del vallfogonisme.»



La rectificació o el futur tampoc no és ja el que era per al catalanisme

tripartit ha estat l’arena política

espanyola. Allò que s’acostuma

a titllar com «relacions Catalu-

nya-Espanya» (com si es tractés

d’un àmbit de política exterior) i

que no deixa de ser una dimen-

sió més del joc d’esferes que

composa la política catalana.

¿Està en condicions Catalunya

–és a dir, els seus líders– de pro-

posar com hauria de ser Espa-

nya? Coneix el terreny i les regles

de joc per fer-ho? És conscient

de les implicacions i dels cos-

tos? Certament, en els darrers

tres anys hem assistit a diversos

episodis i escenes que haurien

de servir d’exemples docents

per il·lustrar una manera errò-

nia, perversa i estèril de fer po-

lítica catalana en clau espanyo-

la. Seria massa fàcil fer referèn-

cia a l’arrencada de fulles de la

Constitució el dia del seu ani-

versari i en plena tempesta de la

reforma de l’Estatut al Congrés.

Per això, Juliana esmenta l’OPA

de Gas Natural sobre Endesa,

que ha resultat molt més simp-

tomàtica: un afer econòmic amb

importants implicacions políti-

ques, però que gran part de les

elits polítiques catalanes –i tam-

bé altres instàncies– ha insistit a

considerar com un afer polític

amb importants implicacions

econòmiques. La reforma de

l’Estatut, en la seva dimensió

estatal, «s’ha portat a terme des

d’una mentalitat política i cultu-

ral clarament antiquada», sen-

tencia Juliana. Té raó, ell que

escodrinya la realitat hispano-

madrilenya, sobre la necessitat

imperativa de fonamentar la in-

tervenció catalana en la política

espanyola sobre un coneixement

precís de les variables i del fun-

cionament del tauler de la capi-

tal espanyola. Els actors cata-

lans acostumen a realitzar una

sinècdoque equivocada, quan

identifiquen Madrid com a sín-

tesi i metàfora del conjunt d’Es-

panya. De tal forma que l’anti-

catalanisme cíclic o la contun-

dència tàctica de la competència

entre PSOE i PP esdevenen pan-

talles que ens impedeixen ado-

nar-nos dels factors reals que

animen el joc polític madrileny.

Un escenari que hauríem de

conèixer millor, amb la condició

de rectificar alguns dels nostres

prejudicis heretats. Si és que hi

volem jugar amb possibilitats de

victòria.

En Lluís Bassets i en Ferran

Sáez Mateu ens proposen una

rectificació que tingui en comp-

te el nou escenari mundial i la

finalització del món tal com

l’havia conegut el catalanisme

vigent. L’afebliment de l’Estat-

nació i l’aparició de noves ca-

tegories d’actors en la política

internacional, el retrocés dels

ideals universalistes o l’aparició

de grans identitats desterritoria-

litzades són factors que, segons

els autors, dibuixen un context

en el qual el catalanisme del se-
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«Ha estat el Govern tripartit de Pasqual

Maragall la Brigada Pomorska de l’anomenat

catalanisme d’esquerres?», es pregunta

Enric Juliana rememorant la brigada de

cavalleria polonesa que el setembre de 1939

es va llençar contra els panzer alemanys,

en un intent desesperat de defensar la pàtria

davant dels invasors.



gle XX es troba desubicat per-

què ja no hi reconeix els seus

referents tradicionals. Els sec-

tors més nacionalistes tenen di-

ficultats a explicar el sentit de la

seva reivindicació política si no

s’hi sobreentén de forma més

o menys explícita un horitzó so-

biranista o d’independència per

a Catalunya. Un horitzó, però,

cada vegada més inabastable en

una Europa on l’excés d’unitats

estatals ja és un problema d’or-

dre estrictament organitzatiu.

D’igual forma, el catalanisme

d’esquerres i no nacionalista

també evidencia febleses a l’ho-

ra d’afrontar la qüestió de les

identitats. Que aquestes esde-

vinguin més plurals no significa

que siguin menys importants. El

nou context mundial –també– fa

encara més evident la necessitat

d’actualitzar el contingut i els

objectius dels diversos corrents

del catalanisme.

Una de les conseqüències

d’aquesta necessitat de rectifi-

car la noció d’identitat afecta

la llengua catalana. El sociolin-

güista Albert Branchadell expo-

sa succintament i de forma irre-

batible les contradiccions d’una

política lingüística basada en la

matriu filosòfica de l’Estat-na-

ció. Dit altrament, la perversió

de pensar una política lingüísti-

ca nacionalista, on la super-

vivència i la difusió de la llen-

gua catalana estiguin sotmeses a

«la construcció d’un altre Estat-

nació a base de superposar llen-

gua, nació i comunitat política»

(pàg. 155). És una tesi ja desen-

volupada per l’autor i sostingu-

da abastament sobre la realitat

empírica d’altres països. Aques-

ta argumentació, però, continua

sent una incorrecció política en

el panorama de les veritats que

composen el catalanisme vigent,

malgrat el pes de l’evidència: ha

estat de la mà de l’Estat espa-

nyol quan el català ha obtingut

les majors quotes de reconeixe-

ment internacional i institucio-

nal. I el camí llarg que encara

queda per recórrer només s’albi-

ra per aquesta senda.

Hem deixat per al final l’úl-

tima de les esmenes proposa-

des, a càrrec de l’historiador

Josep Maria Fradera, ja que es

tracta d’una rectificació que

podria contenir tota la resta. En

el quadre que dibuixa Fradera,

no només apareixen nous argu-

ments que justifiquen la caduci-

tat del catalanisme del segle

XX, sinó que també hi podem

entendre perquè s’ha mantingut

fins ara i on es troben les falles

que precipiten la seva crisi. En

primer lloc, cal situar la pro-
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Lluís Bassets i Ferran Sáez ens proposen

una rectificació que tingui en compte el nou

escenari mundial i la finalització del món

tal com l’havia conegut el catalanisme vigent.

L’afebliment de l’Estat-nació i l’aparició

de noves categories d’actors en la política

internacional són factors que, segons els

autors, dibuixen un context en el qual

el catalanisme del segle XX es troba

desubicat perquè ja no hi reconeix

els seus referents tradicionals.



La rectificació o el futur tampoc no és ja el que era per al catalanisme

blemàtica que genera la noció

de realitat nacional de Catalu-

nya, tenyida encara d’una «sen-

timentalitat prepolítica» i que

significa un obstacle rigorós per

«a la unitat entre pàtria i comu-

nitat política» (pàg. 194). La

polisèmia del vocable nació no

hauria de ser impediment per a

la coexistència política dels di-

versos usos, a condició de no

provocar una confusió interes-

sada. La discussió de la seva

incorporació al nou Estatut, en

forma de reconeixement de Ca-

talunya com a nació, ens ha

mostrat fins a quin punt la po-

lèmica pot ser una qüestió de

solució racional i raonable o

bé, per contra, pot convertir-se

en un bucle polític irresoluble.

Sempre hi ha una tercera via, a

la vista del desenllaç en el cas

de l’Estatut: deixar-ho tot obert

i continuar alimentant la confu-

sió de forma consensuada.

Allà on Fradera fa la major

aportació és en el terreny de

l’explicació històrica de perquè

aquest catalanisme noucentis-

ta, regenerador i romàntic s’ha

mantingut durant un segle, im-

passible davant de la transfor-

mació del món que l’envolta.

Un ideal que representa la sínte-

si de dos grans pols conserva-

dors (el carlisme i el liberalisme

d’ordre) i que té els seus orígens

en el mite d’una «societat civil

fortament articulada i cohesio-

nada al voltant dels valors pai-

rals que fan de comú denomina-

dor», «una comunitat de gent

treballadora en la qual tots ha-

vien de tenir la seva oportu-

nitat» (pàgs. 198 i 201). Era l’i-

deal propi d’una època on Ca-

talunya va efectuar una com-

binació particular de regiona-

lisme i nacionalisme. Les cir-

cumstàncies històriques van

contribuir a dificultar les condi-

cions de normalitat en les qual

aquest ideal de nació catalana es

pogués contrastar amb la realitat

social i política (la Mancomuni-

tat, la primera dictadura, la II

República, la llarga segona dic-

tadura i la reinvenció de la Ge-

neralitat). La inestabilitat i la

provisionalitat de les llibertats

democràtiques fins a una època

ben recent van permetre la con-

gelació d’aquest ideal i el seu ús

efectiu com a agent mobilitza-

dor en favor de la democràcia.

Fins arribar a la Catalunya dual

dels anys 80 i 90, on la cons-

trucció d’una nou sistema ins-

titucional d’autogovern va per-

metre encara mantenir un ima-

ginari catalanista que ja no res-

ponia al retrat de la Catalunya

que pretenia reflectir. Fins que

la mateixa realitat l’ha acabat

posant en qüestió.
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El sociolingüista Albert Branchadell

exposa succintament i de forma irrebatible

les contradiccions d’una política lingüística

basada en la matriu filosòfica de l’Estat-nació.

Dit altrament, la perversió de pensar una

política lingüística nacionalista, on la

supervivència i la difusió de la llengua catalana

estiguin sotmeses a «la construcció d’un altre

Estat-nació a base de superposar llengua,

nació i comunitat política.»



Arribats a aquest punt i re-
prenent el fil inicial, ens queda
preguntar-nos en quina mesura
la rectificació que proposen
aquests autors afecta a la preten-
sió de canvi que reivindicà des
del principi el govern de Pas-
qual Maragall. Ha estat l’últim
moviment del pujolisme –i per
extensió del catalanisme del se-
gle XX– com han defensat al-
guns comentaristes? O bé ha es-
tat el propulsor d’un nou para-
digma, com va proclamar el nou
president als pocs mesos del seu
nomenament? De moment, s’in-
tueix un caràcter inequívoc de
transició.

L’esgotament del catalanis-
me de la darrera centúria té cor-
relats més enllà de les rectifica-
cions recollides en aquest llibre.
Recentment, Antón Costas ens
ha explicat la recessió del capi-
talisme català, en contrast amb
l’acumulació de capital que
s’està donant en altres punt
d’Espanya. Una situació davant
de la qual la capacitat de diag-
nosi del catalanisme no se’n sap
avenir. Davant de la insistència
repetitiva del discurs que els
empresaris catalans han d’anar a
buscar mercat arreu del món,
sense passar per Madrid, Costas
recorda la necessitat que l’em-
presa catalana es recolzi «en

alianzas en el mercado español.

No hay atajo para ir a lo grande

en la economía global».1 Una
nova rectificació.

La precipitació del final del
govern Maragall no es pot en-
tendre al marge de les dificul-
tats que ha experimentat el ca-
talanisme d’esquerres en fer
realitat els seus propòsits de re-
novació i de síntesi de les dife-
rents tradicions que hi han con-
fluït al si de l’Executiu. Però el
període electoral que l’ha seguit

ha posat en evidència que l’im-
pacte dels episodis d’aquesta le-
gislatura ha modificat en essèn-
cia i definitivament els ciments
del catalanisme. Les conse-
qüències polítiques d’aquestes
eleccions –més enllà de l’elec-
ció de Montilla com a presi-
dent– han dei-
xat un missatge
inequívoc: res
no tornarà a ser
com abans.
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1 «Pérdida de ‘glamour’ del capitalismo catalán», El País Cataluña, 31 d’octubre de 2006, p. 30.

En el quadre que dibuixa Fradera, no només

apareixen nous arguments que justifiquen

la caducitat del catalanisme del segle XX,

sinó que també hi podem entendre

perquè s’ha mantingut fins ara i on es troben

les falles que precipiten la seva crisi.

La polisèmia del vocable nació

no hauria de ser impediment per a la

coexistència política dels diversos usos,

a condició de no provocar una

confusió interessada.


