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Ò
mnium Cultural
ha tingut l’encert
d’encarregar al re-
putat politòleg ca-
nadenc Kenneth

McRoberts la realització d’un
treball exhaustiu sobre Cata-
lunya que cobreixi el dèficit
que hi ha d’estudis sobre el
nostre país en l’àmbit editori-
al internacional i particular-
ment en el món anglòfon, en
què, com explica l’autor ca-
nadenc, Catalunya gairebé no
és coneguda. El professor
McRoberts, rector del Glendon
College de la Universitat de
York (Toronto) i autor de di-
versos estudis sobre el nacio-
nalisme del Quebec, va realit-
zar tres viatges a Catalunya
que va aprofitar no tan sols
per obtenir una àmplia docu-
mentació sobre el nostre país,
sinó també per entrevistar-se
amb més d’una vuitantena de
personalitats representatives
del món polític, econòmic,
social i acadèmic català. El
volum, publicat en anglès per
la prestigiosa Oxford Univer-
sity Press, considera Catalu-
nya com un cas singular que
ha sabut plantejar el seu na-
cionalisme en termes cívics i
culturals i no pas ètnics.
McRoberts, després de repas-
sar les arrels històriques de
Catalunya i l’ascens i consoli-
dació del nacionalisme català
des de la seva aparició en el
segle XIX fins a les dificultats
de la lluita antifranquista,
centra el seu estudi en els es-
deveniments que, de la Tran-
sició ençà, s’han succeït en el
nostre país. L’autor presenta,
doncs, una panoràmica que
abasta des del restabliment de
la Generalitat i l’elaboració de
la Constitució i l’Estatut que
defineixen l’actual encaix de
Catalunya dins Espanya fins al
desplegament de l’autonomia
a partir dels anys vuitanta.

McRoberts analitza el siste-
ma autonòmic espanyol i en
subratlla les moltes insufici-
ències que, al seu parer, l’a-
llunyen tant del grau de des-
centralització d’un sistema
federal (“el terme federalisme
continua tenint poca legiti-
mitat en política espanyola”)
com de la configuració d’un
veritable Estat plurinacional
(“els nacionalistes catalans i
els bascos no han progressat
gaire en el seu intent de fer
acceptar la idea d’una Espa-
nya plurinacional”). L’autono-

mia que la Constitució de
1978 ha garantit a Catalunya,
explica l’autor canadenc, ha
estat molt limitada i, sens
dubte, allunyada de la defensa
de la sobirania que havia rei-
vindicat l’Assemblea de Cata-
lunya. Prossegueix explicant
que la capacitat autonòmica
queda estretament limitada
per una fiscalitat depenent del
govern central i per unes lleis
de bases que harmonitzen les
polítiques empreses des de les
diferents comunitats autòno-
mes. Així les coses, en la seva
opinió, l’autonomia de Cata-
lunya, un cop descartada pel
govern de Pujol la política
d’unitat, s’ha sostingut en el
paper que Convergència i
Unió ha tingut en la formació
de majories absolutes a Ma-
drid. Tanmateix, en opinió de
McRoberts, aquests assoli-
ments tenen els seus límits i
no resolen les contradiccions
que en el moment de la nego-

ciació de la Constitució i l’Es-
tatut d’Autonomia van dividir
els nacionalistes catalans i la
majoria dels polítics espa-
nyols. La integració de Cata-
lunya dins la Unió Europea
tampoc ha assegurat a la Ge-
neralitat una representació
directa en les institucions eu-
ropees, mentre, d’altra banda,
la situació de Catalunya com a
regió rica en un país pobre no
li permet percebre els ajuts i
les subvencions que per la se-
va renda li correspondrien.

Catalunya, conclou malgrat
tot el professor McRoberts, té,
tot i l’absència d’un Estat,
molts assoliments. L’autor ca-
nadenc també adverteix que
la fórmula de nació sense Es-
resulta cada cop més proble-
màtica i propugna, admetent
que la independència formal
de Catalunya no és gens pro-
bable, una solució federal que
parteixi del reconeixement de
la realitat plurinacional d’Es-

panya i asseguri a Catalunya
el seu propi Estat. No és
aquesta l’opció que planteja
mossèn Josep Dalmau a Espa-
nyols per força, un llibre que
defensa la independència
com la sortida normal de
qualsevol nació sotmesa. En
la primera part del volum,
Dalmau repassa el seguit d’e-
pisodis històrics determi-
nants –des del Compromís de
Casp fins a la guerra de Suc-
cessió– que han anat reduint
i degradant la identitat de
Catalunya fins a desballes-
tar-ne les estructures políti-
ques i malmetre’n la sobira-
nia. L’autor dedica, però, el
gruix del llibre a replantejar
el contenciós entre Catalunya
i Espanya a partir de la seva
àmplia experiència política
que abasta des de la partici-
pació en el grup dels no ali-
neats de l’Assemblea de Cata-
lunya fins a la més recent
implicació en la Convenció
per la Independència Nacio-
nal.

D’entrada, Dalmau qües-
tiona els fonaments d’una
democràcia que va redactar la
Constitució sota l’amenaça
dels poders fàctics i que ben
aviat va reconduir l’impuls
autonomista dels primers
mesos fins a la seva pràctica
paràlisi. Mossèn Dalmau, que
reprèn la tradició catalanista
dels socialistes Manuel Serra i
Moret i Rafael Campalans, hi
contraposa la seva voluntat
independentista, manifesta-
da a meitat dels anys vuitanta
a través de la Convenció per
la Independència Nacional,
una experiència que docu-
menta àmpliament el llibre
que presentem. L’objectiu,
explica Dalmau, era clar:
normalitzar l’aspiració a la
independència per mitjans
pacífics. En aquestes pàgines
Dalmau revisa les idees fona-
mentals de la Convenció, en
valora el ressò i, finalment,
formula una revisió del naci-
onalisme que bescanvia la
defensa de la llengua (“la ba-
talla de la llengua no és l’ú-
nica i fins i tot, a vegades, no
és la primera”) per una acti-
tud política a favor de Cata-
lunya que permeti impulsar
una transició democràtica i
pacífica cap a la independèn-
cia. Les diferències entre l’in-
dependentisme franc de Jo-
sep Dalmau i la revisió analí-
tica del professor McRoberts
són evidents. Tanmateix, tots
dos autors coincideixen en les
insuficiències d’un model
autonòmic que, prop de 25
anys després de la instaura-
ció, no ha resolt el contenciós
entre Catalunya i Espanya,
així com en l’avaluació de les
dificultats que comporta l’a-
comodació de nacions mino-
ritàries com Catalunya dins
Estats que no reconeixen
obertament la seva pluralitat
nacional.

➤ ➤ ➤

Estem lluny
del que
hauríem
esperat d’uns
escriptors
tan potents

Comptat i debatut, però, no
ens hem d’enganyar pel que fa
a aquest llibre. Els textos que
un i l’altre es van dedicar no
són les millors planes ni de
Fuster ni molt menys de Pla. L-
’Homenot, tot i que té alguns co-
mentaris molt aguts, no és ni
de bon tros un dels millors fets
per Pla. Deixant al marge el fet
sabut que està gairebé escrit pel
mateix Fuster, que li va pro-
porcianar els materials en brut
i que, comme d’habitude en Pla,
aquest va reproduir gairebé li-
teralment. Sí que és cert, però,
que Pla, en aquest i altres re-
trats que ofereix de Fuster, va
mostrar una capacitat molt fi-
na per captar l’evolució ideolò-
gica de l’autor suecà. Acostu-
mats als estudis que insisteixen
a mostrar Fuster com una xam-
ba genètica, que el treuen de la
història, se li ha fet poc de cas a
les apreciacions planianes i
s’ho mereixen.

Pel que fa a Fuster, al marge
del pròleg, la resta dels papers
són gairebé sempre textos cir-
cumstancials, sobretot articles
de premsa que sovint interes-
sen, i molt, però des de la
perspectiva de l’estudiós més
que no tant des de la del lector.
El que trobem, en general, en
tots dos autors, és més aviat
poca literatura d’idees, tot i que
hi ha més d’un adjectiu brillant
i alguns ben interessants exer-
cicis de la memòria. Gràcies,
Isidre, per fer semblar un poc el
que no és. Per què, però,
aquesta relativa manca de de-
dicació d’un i altre?

Una pregunta final: ¿hi ha
un diàleg entre Fuster i Pla en
aquest llibre? Francament, ben
poc. L’intercanvi d’idees degué
quedar sobretot per a les con-
verses privades. A més, el que
apareix tampoc no mostra es-
tar a una alçada excessiva. Es-
tem lluny del que hauríem es-
perat d’uns escriptors tan po-
tents, tan cultes, tan llegits,
amb un autèntic món d’idees al
darrere. A discutir del paisatge,
és clar, no hi ha prou. Planians
i fusterians i tots els híbrids que
vulgueu afegir, monstres entre
els quals m’incloc, romandrem
amb la sensació d’haver esperat
viure un moment brillant que
no s’ha produït.

Aquesta obra mostra dos
autors indiscutibles del cànon
català en un intercanvi d’es-
crits diversos i desiguals en
què ens hauria agradat trobar
moltes més coses. Per primer
cop, però, els tenim tots junts,
en un llibre que passa a con-
vertir-se en referència obliga-
da per als estudiosos de l’obra
dels dos localistes oberts més
importants de la literatura
catalana. Dur les reflexions
més enllà és ara la tasca dels
qui han de llegir-los.


