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n política mai plou al gust de tot-
hom, però hi ha moments en què
és important prioritzar la unitat i
el consens malgrat que això com-

porti temporalment algunes contradic-
cions programàtiques. Bé a tomb arran de
la proposta que el mes de juliol passat feia
el Manifest Junts a Europa. Unitat Cata-
lanista al Parlament Europeu-Catalunya
nou estat d’Europa impulsat per la Nova
Esquerra Catalana on s’assenyalava que
en uns moments en què les “ciutadanes i
els ciutadans de Catalunya ens trobem en
una de les cruïlles més importants de la
nostra història contemporània... és l’ho-
ra de la unitat [perquè] ara és prioritari
aconseguir un estat que ens ajudi a supe-
rar la crisi, que permeti continuar millo-
rant el model propi de cohesió social des-
envolupat durant dècades i desplegar les
potencialitats dels sectors econòmics
productius, de l’educació, de la ciència,
de la cultura i de la llengua catalanes”. La
conclusió era evident: “La presentació
d’una candidatura unitària catalanista a
les eleccions al Parlament Europeu a ce-
lebrar el maig de 2014.”

PER MOLTS CIUTADANS resulta força in-
comprensible que en l’actual situació polí-
tica els partits partidaris de la consulta si-
guin incapaços d’arribar a un acord per
presentar una única llista electoral a les
eleccions europees. No val l’excusa de les
diferències en els programes electorals,
perquè després de les eleccions cada euro-

E diputat podria adscriure’s al grup parla-
mentari europeu que cregués més pròxim
a la seva ideologia. Tampoc és excusa la
tria dels candidats. Tan sols cal que cada
grup presenti candidats –independents o
de partit– que obtinguin el vistiplau de,
com a mínim, altres dos grups.

ELS AVANTATGES d’una candidatura uni-
tària en aquests moments ja els vaig expli-
citar en aquestes mateixes pàgines el pas-
sat 25 de juliol (“Junts a Europa”): visualit-
zaria Catalunya en el marc de la UE, per-
metria obtenir una més gran representa-
ció, perquè són eleccions de districte únic,
l’Estat espanyol, la qual cosa penalitza les
candidatures o coalicions minoritàries i
perquè una candidatura d’ampli consens
resultaria prou engrescadora per millo-
rar els índexs de participació que en les
dues darreres eleccions europees (2004 i
2009) no superaren el 40%. A hores
d’ara, l’acord només sembla possible, que

no tancat, entre CiU i ERC. Entenc les
precaucions d’ICV-UiA i de la CUP en par-
ticipar en una candidatura amb grups
amb els quals no comparteixen ni políti-
ques socials ni econòmiques, però res els
impedeix defensar a Europa els seus pos-
tulats un cop visualitzada la unitat cata-
lana en favor del dret a decidir. Però, com
concloïa en el mencionat article, “el camí
a l’infern està empedrat de bones inten-
cions i probablement l’autisme polític i
els interessos partidistes no casen bé
amb una candidatura europea que aple-
gués tot el catalanisme polític”.

ENCARA MÉS DIFÍCIL D’ENTENDRE és la po-
sició del PSC, que afirma estar a favor
d’una consulta consensuada amb el go-
vern espanyol, però que avui mateix vota-
rà en contra de demanar al Parlament es-
panyol que autoritzi la consulta per la via
de l’article 150.2 de la Constitució espa-
nyola, que estableix que “l’Estat podrà
transferir o delegar a les Comunitats Au-
tònomes, mitjançant una llei orgànica, fa-
cultats corresponents a una matèria de ti-
tularitat estatal que per la seva naturalesa
siguin susceptibles de transferència o de
delegació”. Lamentablement, la posició de
la direcció socialista pot suposar a partir
de la votació d’avui el darrer acte en el
procés de liquidació del PSC que coneix
una irrefrenable caiguda electoral des de
1999, quan assolí el màxim de 52 dipu-
tats al Parlament: el 2003, 42; el 2006,
37; el 2010, 28, i el 2012, 20.

Candidatura unitària

Catedràtic d’història
contemporània de la
Universitat de Barcelona

L’INTERÈS DEL PAÍS
I LES ESTRATÈGIES
DELS PARTITS

Antoni Segura

Per molts ciutadans,
resulta incomprensible
que els partits
partidaris de la consulta
no arribin a un acord per
presentar una única
llista a les europees

.M. Castellet era conegudíssim, admirat i
temut no solament per poetes sinó fins i

tot per gent de bé. En esdeveniments a l’en-
torn del món del llibre era més que un refe-
rent: el public relations que coneixia a tot-
hom, més enllà de tota mena de fronteres (i
no únicament geogràfiques). Als 50 ens va
regalar La hora del lector. Llibre-guia que
conté la llavor de gran part de la seva apor-
tació cultural com a editor i com a escriptor.
Castellet ens va ensenyar a llegir Josep Pla,
Salvador Espriu, Herbert Marcuse, el poeta
Manuel Vázquez Montalbán i la resta de
poetes emergents en llengua castellana. I en
català: en aquest cas, i en la seva trajectòria
com a editor d’editorial aleshores sòlida i ex-
traplanetària, fent equip –i quin equipàs, val-
ga’m Déu val!– amb Joaquim Molas.

Personatge independent, fet que molts
no perdonaven aleshores (ni perdonen ara),
quan vaig entrar a l’AELC com a secretari, ell
era el meu president. (Després ho van ser
Josep Maria Llompart i Joan Fuster. ¡Ahí es
ná!). I treballàvem plegats al grup d’edito-
rials que compartien distribuïdora: Enlace.
¿Quines editorials? Edicions 62, Lumen,
Tusquets, Anagrama, Laia, Fontanella, Bar-
ral Editores i Cuadernos para el Diálogo,
amb editors que conformaven una selecció
molt més sòlida que totes les ‘reials acadè-
mies’: J.M. Castellet, Esther Tusquets, Bea-
triz de Moura, Jordi Herralde, Alfons Comín,
Paco Fortuny, Carlos Barral i Pedro Altares.
I, al cap d’un temps, Rosa Regàs de La Gaia
Ciència. Més tard ens trobàvem en el consell
assessor de Cultura de l’honorable Rigol i
Castellet proposava pautes per a una políti-
ca cultural que ara i avui ens sorprenen,
quan les llegim des de la desfeta penosa de
polítiques culturals públiques al nostre país
de països. A més, havíem participat en unes
trobades a Sitges de debat entre Castella i
Catalunya amb totes les figures notables
d’aquella Espanya encara amb voluntat de
diàleg. Recordo que, a la cloenda, Castellet
va demanar que mai més fossin necessà-
ries aquelles trobades, que la normalitat
funcionés ‘pels vells camins fressats’, sen-
se més proclamacions teòriques. Entre
tants poetes, ai las!, Josep Maria Castellet,
enyorat avui, no va ser profeta.
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