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Sobre el referèndum per a una nova descentralització de l’Estat francès

El sí del no, a Còrsega

E
A u r e l i A r g e m í

l poble cors acaba de
dir no a la pregunta
que el govern francès
li feia, en forma de
referèndum, sobre si
desitjava que s’apli-

qués a l’illa de Còrsega una nova fór-
mula de descentralització de l’Estat
francès.

Han aparegut moltes interpretaci-
ons sobre l’actitud dels corsos davant
una qüestió que, almenys aparent-
ment, els havia d’interessar en positiu.
Les interpretacions sempre acaben en
conclusions coincidents, per més que
hi hagi molta gent que no ho recone-
gui: Còrsega és una de les poques na-
cions sense Estat d’Europa que té re-
presentants elegits clarament favora-
bles a l’emancipació nacional (a partir
de l’exercici del dret a l’autodetermi-
nació), en les institucions més impor-
tants de l’illa (des de l’assemblea dita
regional fins a diferents municipis).
Còrsega, en aquest sentit, és un pro-
blema per a la República francesa,
perquè una presència política d’aquest
tipus, als ulls de la gran majoria de
francesos, pesa negativament en la
imatge d’“unitat nacional” que els
mateixos francesos es volen donar. En
tot cas, aquesta és una dada clau per a
entendre qualsevol política relaciona-
da amb l’anomenada illa de la Bellesa.
També, naturalment, per comprendre
el significat del referèndum consultiu
que hi ha tingut lloc el dia 6 de juliol
i el no amb què s’ha saldat la consulta.

Si, durant els últims anys, alguna
cosa han aconseguit els corsos que
creuen en la identitat intransferible
del poble cors, és que la política cen-
tralista francesa cada vegada que ha
intentat disfressar-se de descentralit-
zadora, de presentar-se amb la figura
d’home bo, hagi topat, especialment a
Còrsega, amb les seves pròpies con-
tradiccions. Ja ho va experimentar en
època del govern socialista de Jospin i
ara ho torna a fer amb el govern dretà
de Raffarin. Còrsega, amb una reacció
aparentment indesitjada per la majo-

ria de corsos, destapa de nou el que
realment el govern francès pretén
amb les seves actuals ànsies descen-
tralitzadores. No ambiciona fer passos
cap al reconeixement de la identitat
del poble cors, sinó que busca com
millorar l’articulació del centralisme
estatal. És més. La proposta del refe-
rèndum s’ha transformat, gràcies al
no, en una frustració política super-
lativa, sobretot perquè aquest refe-
rèndum s’havia presentat com el banc
de proves d’una suposada inèdita i
original descentralització per al con-
junt de l’Estat francès, defensada
acèrrimament pels primers mandata-
ris de la República en el transcurs de
les seves campanyes pel sí.

Però qui ha fet guanyar el no? Pa-
radoxalment també molts dels qui
estaven pel sí. M’explico. El no per-
tany als corsos més afrancesats que
tenen por de perdre, amb la descen-
tralització, ni que sigui mínimament,
els seus privilegis colonials o algun
dels seus llocs de treball com a funci-
onaris. Era un no que molts donaven
per descomptat. Igualment era previ-
sible que el no vingués dels adversaris
polítics disposats a aprofitar l’avinen-
tesa del referèndum per a expressar
un no global a la política del govern,
més enllà del tema en qüestió, que
ben poc els commovia. En canvi,
sembla estrany que el primer partit
dels nacionalistes, Corsica Nazione,
els dirigents del qual havien defensat
el sí com a mal menor, s’hagi vist su-
perat també pel no. Una bona quan-
titat dels seus militants i d’altres par-
tits afins, havien preferit considerar el
referèndum una trampa i calia que
això es demostrés amb un no rotund.
El sí venia a ser per a ells haver-se de
conformar, encara qui sap durant
quants anys, i sense cap dret de pro-
testa, amb les molles de pa caigudes
de la taula opípara del poder francès.
La trampa se’ls havia fet més clara a
partir del moment que el president de
la República, Jacques Chirac, procla-
mava a tort i a dret que el sí del refe-

rèndum havia d’interpretar-se, abans
de tot, com un sí de Còrsega a França.
¿El no, però, no podia tenir anàloga-
ment una lectura gens favorable a les
aspiracions dels nacionalistes corsos?
Perquè el no era explicat pels més
fervorosos pro francesos, per exem-

ple, E. Zucarelli, alcalde de
Bastia, la segona ciutat de
Còrsega, com a prova que
els “corsos volen viure dins
del marc francès, sense
sentir-se obligats a acceptar
imposicions, sota el pretext
que aquestes podrien satis-
fer o calmar els qui posen
bombes”.

A hores d’ara ningú no
s’atreveix a pronosticar
quines seran les conse-
qüències polítiques del no.
Curiosament, el ministre de
l’Interior, el més perjudicat
personalment pel no, ha
anunciat que a partir d’ara
hi haurà més mà dura a
Còrsega i menys possibili-
tats de pactar amb els naci-
onalistes corsos. Per la seva
banda, diversos militants
de Corsica Nazione han
manifestat que, en el fons,
els resultats han provat que
el tema del referèndum no
era la batalla per a una
Còrsega amb futur i que cal
continuar treballant per a
fer possible, a través de
llenguatges polítics més
entenedors, que el conten-
ciós Còrsega-França sigui
resolt en termes de diàleg i
negociació entre iguals.
Aquesta actitud, pensen,
pot beneficiar també tants
altres pobles que, en el
context de la Unió Europea,
cerquen solucions als seus
problemes que en lloc de
beneficiar els Estats els aju-
din a posar-se al lloc que els
correspon, entre les nacions

lliures i sobiranes. Aquest hauria de
ser, diuen, el tema del gran referèn-
dum que interessaria de debò al poble
cors i a tants d’altres pobles en con-
dicions anàlogues.

■ Aureli Argemí. President del CIEMEN

DIES DE CADA DIA

Observacions
P e r e R o v i r a

E
ls escrits curts estan de moda. I
més ara, quan l’estiu es veu que
ha de ser, sobretot, peresa in-
diferent. Recullo aquí unes

quantes observacions mínimes, que en
tenen prou amb mig cop d’ull.

Els escriptors que diuen que no lle-
geixen cap autor viu deuen pretendre
que a ells els llegeixin els morts.

La poesia és mentida. Però s’han
d’escriure poemes que no menteixin.

Fa molts anys que la crítica més nova
elogia poetes que no saben fer un vers,
i els elogia precisament per això.

Quants milers de pàgines sobre la
bellesa es deuen a l’avarícia sexual?

Més que l’ambició, l’amor, etc., el
gran tema de les novel·les modernes és
la hipocresia.

Quan parem de treballar sempre ens
fa mal alguna cosa.

Les dones que aixequen una casa: en
general, no aixequen res més.

Què amaguen les parelles que volen
semblar exemplars?

Un gran amor: entre altres coses, la
ruïna.

El diner dels deutes val més que el
diner lliure.

Per què un home tira coets a les tres
de la matinada?

S’ha d’arribar a ser molt imbècil per
dir que un quartet de Haydn té un so
“civilitzat”.

La música del vent necessita els ar-
bres.

Contemplo un dels éssers més bells

que he vist mai, i només sé d’ell que és
un insecte verd.

Fer coses que ens agradaria llegir és
molt diferent de llegir coses que ens
agradaria fer.

Quin amor és més fort que un sexe
dèbil?

Hi ha persones que es maten perquè
són massa optimistes.

Ha perdut quasi tot el que tenia fa
vint anys, però fa vint anys no tenia
quasi res del que ara té.

Quan un amic et diu que no con-
sentirà que una dona faci malbé la
vostra amistat, ja ho està consentint.

El deliri final d’Anna Karenina: s’ha
demostrat mai més clarament fins a
quin punt l’amor pot ser el mal?

El sofriment crea addicció. Més que
l’alegria.

X diu que ja no pot esperar res. Això
significa que encara té esperances.

Un cigar pot fer més companyia que
una amant.

Probablement, el teu millor amic no
és el teu millor amic.

Els amants solen dir-se: “¿Què seria
jo sense tu?”. Potser en massa casos la
reposta a aquesta declaració d’amor la
convertiria en una declaració d’odi.

Com és que infeliç pot significar pobre
d’esperit?

Els joves fan veure que obliden; els
vells, que tenen molta memòria.

Una casa que cau pot ser la més
acollidora.

Mentre jo em podriré, tu menjaràs.


