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En política, els desitjos són molt lloables, però la realitat mana

Autoenganyar-se

E
A g u s t í C o l o m i n e s

n política, són tan im-
portants les formes
com el contingut. Dic
això perquè les elecci-
ons del 25-M han posat
de manifest que, en

aquest sentit, no anem bé. Cada vegada
resulta més patètica la reacció dels par-
tits polítics davant dels resultats electo-
rals, sobretot si no els són favorables.
M’hi va fer pensar la senyora Carme
Chacón la nit de les eleccions en el pro-
grama especial que va emetre TV3, ja
que va pretendre negar l’evidència
–amb un to irat i malhumorat que de-
latava la seva incomoditat– que els so-
cialistes catalans no havien assolit l’ob-
jectiu que perseguien des de molt abans
de l’inici de la campanya: obtenir una
victòria esclatant que fes visible que la fi
del govern de CiU era ben pròxima.
L’esmento a ella com a exemple, perquè
va ser la més exagerada, però també
podria citar els senyors Isidre Molas o
Ricard Gomà, als quals no saps de què
els serveix ésser professors de ciència
política a la UAB, ja que sovint la passió
partidista els cega i els fa dir coses que
asseguts al despatx de la facultat no go-
sarien afirmar. Quan el presentador del
programa va posar sobre la taula que els
socialistes havien perdut cinc regidors a
Barcelona i les majories absolutes a
Lleida i Girona i, a més, que no havien
aconseguit descavalcar l’alcalde de CiU
de Tarragona i que fins i tot podien
perdre l’alcaldia de la Seu d’Urgell, em
va semblar una mica ridícul que els re-
presentants socialistes pretenguessin fer
creure a la gent que aconseguir l’alcaldia
de Berga, de Rubí o de Blanes era el que
buscaven realment. En el cas de la se-
nyora Chacón, a més, la giragonsa va
consistir a desviar l’atenció cap a Espa-
nya, cosa que és molt del seu gust, ja que
sempre parla en nom del PSOE, per bé
que allà tampoc va funcionar l’argu-
ment esgrimit per anunciar la fi de l’era
PP. En política, els desitjos són molt llo-
ables, però la realitat mana.

La veritat és que les eleccions del 25-M
han demostrat una vegada més que
l’autoengany és una pràctica molt este-
sa. Suposo que els senyors de CiU ja de-
uen saber que malgrat tenir un nombre
de regidors elevadíssim, molt superior al
de la segona força política, i que a Bar-
celona fins i tot han aconseguit de mi-
llorar el resultat de les municipals del
1999, la sensació de davallada és gene-
ralitzada, ratificada, a sobre, pel fet que,
a pesar de l’augment de participació
electoral, en conjunt CiU ha perdut un
2,15% de vots en relació amb les elecci-
ons municipals de llavors i, tot i que no
es pot comparar, un 4,42% respecte a les
generals del 2000 i un 13,33% respecte a
les catalanes del 1999. Més val, doncs,
que els dirigents de la federació pren-
guin nota d’un descens progressiu que
no aconsegueixen de parar de cap de les
maneres. Ara, també és cert que com
que les eleccions del 25-M es van plan-
tejar com un test, CiU pot esgrimir, atès
que, com ja he dit, la polí-
tica no pot prescindir de les
formes, que ha aguantat
prou bé l’andanada llança-
da pels socialistes. Aquella
imatge triomfalista que de-
corava la seu del PSC, amb
un eslògan que no amagava
el sentit que havien volgut
donar a les eleccions, de-
mostra que no es pot dir
blat fins que no és al sac i
ben lligat. Quan hom es-
bomba una idea a tort i a
dret i, a la fi, les urnes no
l’avalen, aquella mateixa
idea es pot convertir en un
bumerang difícil d’aturar,
si més no quan la funció ja
ha començat i el contrin-
cant ha pogut superar el KO
fulminant que havies jurat
aplicar-li. Un mal diagnòs-
tic fa impossible aplicar
una bona teràpia i això, en
el cas dels socialistes, co-

mença a ser un mal endèmic que arros-
seguen des de l’any 1980, quan van ha-
ver de desar al calaix el cava i l’arro-
gància. El cava encara és a la nevera,
però no han sabut controlar aquesta
manifestació d’orgull agressiu, i de ve-
gades insolent, que els arrossega, ara sí
ara no, cap al fracàs en la gestió de les
derrotes i de les victòries. Un orgull que
fins i tot aflora per determinar qui és
d’esquerres i qui no ho és o bé per es-
campar arreu que les persones aplega-
des a l’entorn d’ERC són una mena de
convergents transvestits als quals cal
tutelar perquè tenen tendències desvia-
cionistes i no són prou purs.

Un dia, durant la darrera campanya
electoral, vaig coincidir amb la senyora
Carme Valls, de CpC, a la ràdio. Em va
explicar que s’havia dedicat a anar
amunt i avall del territori català i que
aquella experiència li havia servit per
constatar que el rerepaís, això vol dir tot
el que no és Barcelona i la seva àrea

metropolitana, estava sotmès al vot
captiu de CiU. Reconec que no vaig re-
plicar al que em deia, però per dins ser-
vidor anava pensant que la senyora Valls
no acabava d’encertar-la, perquè, a parer
meu, els seus arguments no rutllen
quan hom pensa que el PSC ha guanyat,
en nombre de vots, totes les eleccions
municipals i generals des del 1977 ençà.
Només les catalanes se li han resistit,
llevat de les del 1999, en les quals tot-
hom sap que van aconseguir 4.879 vots
més que CiU, si bé no els van servir per
fer fora del govern de la Generalitat la
federació nacionalista. El problema,
doncs, no és el que va plantejar-me la
senyora Valls, sinó un altre, que ja ha
estat ben estudiat, i aquest és que el PSC
no aconsegueix de fer anar a votar els
seus electors naturals en unes eleccions
de caire nacional català. Per tant, qui
s’autoenganya? A més, el pretès caci-
quisme convergent no serveix tampoc
per explicar, com plantejava dimarts
passat Lluís Bou en aquest mateix diari,
per què el 25-M el PP ha guanyat uns 930
vots a Sarrià-Sant Gervasi, mentre que a
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí,
territori socialista per excel·lència, n’ha
obtingut 9.000 més que fa quatre anys.
Un traspàs de vot, d’esquerra a dreta,
que ja es va poder constatar arran de
l’esfondrament del PSUC i que diu molt
sobre certes incapacitats polítiques de

l’esquerra oficial. Això és el
que cal que pensin i repen-
sin el senyor Clos i compa-
nyia. Com també els con-
vindria rumiar sobre l’exi-
tosa estratègia de Ca-
rod-Rovira des que és secre-
tari general d’ERC per fer
triomfar, en uns llocs més i
en d’altres menys, una al-
ternativa nacionalista i
d’esquerres al poder co-
marcal i metropolità de CiU
i PSC. Tanmateix, si volen
–i els és més còmode– es
poden quedar amb l’absur-
da explicació que Enric Ju-
liana apuntava a La Van-
guardia del dia 28 per justi-
ficar el vot barceloní a ERC
que ha debilitat el PSC. Se-
gons ell, en el vot a ERC hi
ha trets de la Lliga Nord!
Embolica que fa fort!

■ Agustí Colomines. Professor d’història

contemporània de la UB

Temps d’autocrítica
T e r e s a P à m i e s

L’
emoció del professor Badia
Margarit en agrair el Premi
d’Honor de les Lletres Cata-
lanes s’encomanà als que

omplíem el Palau de la Música Catala-
na el dimecres 28 de maig del 2003. El
seu no fou un discurs rutinari. A més
d’emocionar impartí una lliçó de ci-
visme. Expressà conceptes i opinions
sobre la situació de la llengua catalana
no sempre coincidents amb les políti-
cament correctes de fonts oficials, com
ara atribuir a causes externes les difi-
cultats que troba l’idioma català per
ser, realment, la llengua pròpia de Ca-
talunya a tots els efectes i assumida
com a tal. “Els de fora no ens entenen
i els de dintre no ens entenem entre

nosaltres”, digué sense gota d’ironia.
Ho demostren les polèmiques de tertú-
lia radiofònica entre experts lingüistes,
declaracions contradictòries de funcio-
naris de la cultura, estadístiques reto-
cades, enquestes precipitades i algunes
tesines universitàries erudites i tenden-
cioses. Tot plegat nodreix el victimisme
dels uns i la supèrbia dels altres i crea
confusió i ambient de confrontació. No
es tracta de buscar culpables ni d’en-
galtar adjectius i conceptes erronis i, a
voltes, insultants. Tampoc ens hauríem
d’avenir a una situació d’injustícia ge-
neradora de conflictes de conseqüènci-
es imprevisibles. Són les actituds dels
uns i dels altres, les que caldria revisar
o canviar. Ho plantejà el profesor Badia

Margarit, poques hores després d’ha-
ver-s’hi referit en el seu discurs al Palau
de la Música, en ser entrevistat al pro-
grama La nit al dia del Canal 33 de TVC.
A més d’escoltar-lo el vam poder veure
de prop, en un primer pla que captava
l’expressió del seu rostre treballat per
una vida adulta al servei de la investi-
gació lingüística, de la cultura i del seu
poble. L’expressió facial subratllava les
idees exposades malgrat el cansament
acumulat en un dia tan agitat per a un
home de 83 anys. La seva catalanitat va
més enllà i més endins del problema de
la llengua catalana perquè resoldre’l
requereix abordar-ne altres com ara
l’ensenyament primari, el secundari i
l’universitari però també els d’habitat-

ge i els laborals. Normalitzar la llengua
catalana i garantir el seu ús social no
depèn únicament de mesures adminis-
tratives per part de les institucions de-
mocràtiques sinó també i principal-
ment de la societat civil. A aquesta so-
cietat apel·là, en aquesta societat confia
el prestigiós filòleg Badia Margarit,
prenent com a referent la ciutadania
que en temps d’infortuni i adversitat
extrema empenyia els homes i dones de
cultura que ens “salvaren els mots per
tornar-nos el nom de cada cosa”. Amb
els mots salvats del genocidi que ame-
naçava la nostra llengua, les generaci-
ons de postguerra prosseguiren la tas-
ca, sense escarafalls, amb l’actitud per-
tinent, car “les actituds encara són més
importants que les persones”. I això
també ho haurien de tenir en compte
“els que tenen responsabilitats de go-
vern i no ho han fet prou bé”. Potser ja
és hora de l’autocrítica de governants i
governats, no amb paraules sinó amb
les actituds.

■ Teresa Pàmies. Escriptora. Premi d’Honor de les Lletres

Catalanes


