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“Per nosaltres, el mediador no és un obstacle, és un deure
perquè així ho ha aprovat el Parlament”

La frase del dia

“Avui, per fi,
Espanya sembla
disposar-se a
afrontar un element
cabdal del pacte
constitucional: les
nacionalitats

Estat espanyol, sota la direcció
del nou govern, amb la seva in-
equívoca oferta de diàleg i d’en-

tesa, està emprenent una gran esme-
na. Una esmena al trajecte que va im-
posar la dreta amb la seva ofensiva con-
tra l’Estatut i amb l’autisme insensat
que practicaria durant set anys des del
govern. Hem passat l’equador i som en
un nou hemisferi on és a punt d’insti-
tuir-se la negociació Catalunya/Espa-
nya, on s’obre pas la desjudicialització
del conflicte polític i hi ha voluntat
d’aconseguir, per la via que sigui més
efectiva, la reversió de les presons.
Queda enrere l’hemisferi de la catala-
nofòbia, de “la callada por respuesta” i
del “palo y tentetieso”, l’Espanya es-
querpa, autoritària i nostàlgica de
l’unitarisme. La consciència democrà-
tica de la majoria dels espanyols ho ha
volgut, enfront de la ganyota esperpèn-
tica de la triple dreta: la dreta neofran-
quista, la dreta aznariana i el neoler-
rouxisme que, fatalment, a partir de la
gesticulació més cridanera, ha acabat
de nou, com en els anys trenta, confo-
nent-se amb la dreta.

L’ACTUAL PLET Catalunya/Espanya ha
vingut covant-se durant un llarg trajec-
te, en el decurs del qual, al costat dels
coneguts greuges econòmics i infraes-
tructurals, es feia cada dia més estri-
dent el silenci al voltant d’un element
cabdal del pacte constitucional: el reco-
neixement de les “nacionalitats” (o na-
cions) que Espanya inclou. Cap desen-
volupament fins avui. La novetat auto-
nòmica i les possibilitats inèdites que
obria havien fet passadora aquesta
grossa assignatura pendent. Era un si-
lenci, però, que expressava la latència
del vell designi assimilador. Avui, per
fi, Espanya sembla disposar-se a apro-
var aquesta assignatura. Es tracta
d’una esmena d’envergadura, que ve a
corregir una inèrcia ancestral, expres-
sada ja, de manera discreta i eloqüent,

L’ en les instruccions reials del 1714 als
corregidors: “que se consiga el efecto
sin que se note el cuidado”.

TAMBÉ A LES FILES independentistes
sembla congriar-se una voluntat d’es-
mena creixent, encara que amb moltes
dificultats. Oriol Junqueras ha estat el
primer a superar la lògica de la pura
confrontació contra el nou govern es-
panyol i de l’unilateralisme que, a Cata-
lunya, ha estat a punt d’esberlar la uni-
tat civil. Joan Tardà ja havia dit que ca-
lia reconèixer el conjunt del catalanis-
me, independentista o federalista, sen-
se més anatemes maniqueus; darrera-
ment, li hem sentit expressar la neces-
sitat d’un “compromís històric” a Cata-
lunya, no el que propugnava Berlinguer
entre l’esquerra i els democratacris-

tians, sinó entre catalanisme indepen-
dentista i no-independentista, amb la
voluntat de sargir estrips i d’afermar-
nos com “un sol poble”, plural i divers,
però cohesionat i capaç d’un projecte
compartit. Carme Forcadell ha estat
molt precisa: “No vam tenir empa-
tia amb la gent que no és independen-
tista i que no es va sentir tractada jus-
tament.” També Gabriel Rufián ha dit:
“No es pot implementar una república
contra el 50%” i “No es pot fer la inde-
pendència contra l’Hospitalet, Santa
Coloma, Badalona, Castelldefels...”.
Certament, cap nació no pot prescindir
de la meitat dels seus nacionals sense
deixar-hi la pell. Ni d’una meitat ni de
l’altra.

TAMBÉ HE POGUT CONSTATAR la preo-
cupació d’alguns exponents significati-
us de JxCat per la fuga atemorida de
vots d’esquerres cap a Ciutadans, en
una reacció defensiva enfront de l’uni-
lateralisme independentista. Caldria,
ara, que JxCat aprengués a competir
amb ERC sense posar en risc la nova
perspectiva espanyola ni el retroba-
ment nacional a Catalunya. No cal que
renunciï a cap objectiu, només cal do-
nar ocasió a una sortida per a una nova
etapa.

L’ALTRE DIA, paradoxalment, Oriol Jun-
queras, en la seva conversa amb Jordi
Évole, semblava temptat pels vells ana-
temes pujolians contra el PSC, fent de
les conegudes discrepàncies un pecat
teologal. Cal estalviar-se els anatemes,
uns i altres, perquè els anatemes aca-
ben separant i polaritzant amples seg-
ments socials. I la polarització, ja se
sap, dona el predomini als energú-
mens, que a tot arreu n’hi ha. Urgeix,
també a Catalunya, que passi al davant
la voluntat d’esmena i de retrobament,
l’afany per refer la unitat civil, la cerca
del denominador comú que cohesiona i
confirma la nació.
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ades oficials,
de l’Idescat: el

95,12% de la pobla-
ció de Catalunya, a
partir dels dos anys,
entén el català. El

percentatge, desglossat per edats,
indica que com més joves, més l’en-
tenen. Això el 2011; des de llavors,
havent-hi hagut el govern dels mi-
llors, seguit per altres d’encara mi-
llors, el coneixement del català no-
més pot haver augmentat. O sigui
que a hores d’ara és altament im-
probable trobar ningú a qui hom no
pugui adreçar-se en català, i la
campanya “No em canviïs de llen-
gua”, que tan matusserament va di-
fondre una diputada en el Parla-
ment de Catalunya, és com a mínim
supèrflua. Quina tranquil·litat no
haver d’entrar a considerar els trets
ètnics, ni el comport, ni el vestuari
de qui ens puguem trobar pel camí
si ni tan sols un de cada vint ignora
la llengua nostrada. Si féssim cas
de les estadístiques de la Generali-
tat, fins i tot les meretrius, ara tan
afectades per la suspensió del Mo-
bile World Congress, s’adreçarien
als viatjants de tecnologia novíssi-
ma amb un “Bon dia, bordegàs. Que
frises per una estona de folgança?”
La veritat és que no en fem gens de
cas, de les dades oficials, però el
govern sí hauria de creure-se-les, o
bé encarregar-ne unes altres que
s’ajustin una mica a la realitat. Lla-
vors potser descobririen que la
meitat de la població no entén el
català, i que a més no en té cap ga-
nes. També, que els catalans fan
servir una llengua o una altra no se-
gons la parença que tingui l’interlo-
cutor sinó sospesant què els convé
més, és a dir segons les relacions
de poder interpersonal que hi hagi
establertes.
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