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L’únic referent propi i tangible de Catalunya és la seva cultura

El moment decisiu

L’
S e b a s t i à A l z a m o r a

única cosa inqui-
etant del període
electoral que es
va cloure ahir ha
estat la indife-
rència amb què

se l’han mirat des de Madrid. A banda
dels ja famosos exabruptes de Bono i
Mayor Oreja (al primer se li va escapar,
aprofitant l’avinentesa, allò que feia
molts anys que li volia dir a Pujol; el
segon, directament, va amollar allò que
de veritat pensa el PP sobre els nacio-
nalismes basc i català; i el pitjor, al
capdavall, és que tot plegat ens sor-
prengui quan ja no hauria de fer-ho), els
únics punts de mínim interès que les
eleccions catalanes han ofert als mit-
jans espanyols són dos. El primer, la
possibilitat d’una victòria del PSC (per
allò del trampolí socialista cap a les
generals del març, però sobretot, en cas
que el PSC pacti amb ERC, per poder
obrir la caixa dels trons de les acusaci-
ons de secessionisme); el segon, la reti-
rada de Pujol, notícia que a la majoria
dels súbdits de Letizia Ortiz que no vi-
uen ni treballen a Catalunya els sona
més o menys igual que la mort del
Chanquete. Poca cosa més a ressenyar:
les prepotents visites d’Aznar i l’excres-
cent Rajoy per donar suport a Piqué, i els
vergonyosos intents patronals per co-
mençar a criminalitzar ERC, només per
si de cas. Sumem-hi la notícia del casori
principesc, i el resultat final és que Es-
panya ha passat completament de les
eleccions catalanes més importants des
de les del 1980 (si més no, això és el que
hem anat repetint per pa i per sal). Els ha
importat menys que un rave.

Piqué, conscient de la seva simultà-
nia condició d’ovella negra i de gos
verd, ha aprofitat el desenvolupament
de la campanya per buidar el pap amb
uns quants comentaris més o menys
corrosius, i dignes d’atenció. Fa uns di-
es, per exemple, comminava Pujol a
preocupar-se, perquè, segons com an-
essin els resultats, CiU corria el perill de
convertir-se –Piqué dixit– en una força
irrellevant, no tan sols a Madrid, sinó

també a Barcelona. Aquest
és un extrem que encara
s’ha de veure, però el que
ens hauria de preocupar a
tots és que no sigui Catalu-
nya la que esdevingui defi-
nitivament irrellevant.

En els darrers anys, el de-
bat nacional espanyol no
passa per Catalunya, sinó per
Euskadi (en contraposició al
desinterès per aquests comi-
cis catalans, recordem tot el
dispositiu goebbelsià que el
PP va posar en funcionament
amb motiu de les últimes
eleccions al Parlament basc),
i no es produeix en els ter-
mes d’un debat, sinó en els
de la confrontació directa i la
fractura social, que només de
forma molt col·lateral i sub-
sidiària són aplicats als cata-
lans. Sense anar més lluny, el
múltiple insult de Mayor
Oreja en traçar la regla de
tres per la qual el pla Ibar-
retxe és a ETA el que una
eventual ERC amb responsabilitats de
govern és a Pujol delata de manera sub-
conscient (?) la figuració tàctica que el
nacionalisme central es compon a pro-
pòsit dels perifèrics: sense deixar de for-
mar part d’una mateixa anomalia que
cal corregir, el nacionalisme basc ofereix
l’amenaça real, contra la qual no es
descarten les solucions bèl·liques (les re-
cents maniobres militars pels carrers de
Vitòria i de diverses poblacions basques
són, més que un advertiment, l’escenifi-
cació d’un futur immediat), mentre que
el nacionalisme català és una rèmora
sempre negociable a condició que no es
radicalitzi ni una mica –cosa que en
efecte podria succeir amb l’entrada
d’ERC al govern de la Generalitat–. Es
tracta d’un raonament molt antic, que
es remunta als inicis mateixos de la
història dels moviments nacionalistes
d’Euskadi i de Catalunya, i que de fet
queda perfectament explicitat en la di-
ferència que va del concert econòmic de

què gaudeixen els bascos a la humiliant
espoliació fiscal que continuem patint
els catalans: per aquesta qüestió, remeto
l’amable lector a un recent article de
Jordi Maluquer de Motes (“Catalunya,
fiscalmente explotada”, La Vanguardia,
27-10-03), que la il·lustrava amb llumi-
nosa fredor. Però actualment (i en con-
seqüència amb l’anhel aznarista de cul-
minar el procés històric de construcció
d’Espanya com a Estat d’arrel jacobina)
el PP es disposa a portar-lo, aquest rao-
nament, a les conseqüències més pri-
màries, que es resumeixen així: als bas-
cos, si cal, se’ls haurà d’esclafar; amb els
catalans, n’hi haurà prou d’anar-los di-
luint.

El perill de dissolució, el perill de
tornar-nos irrellevants (fins i tot per a
nosaltres mateixos) és real i constitueix,
més que cap altra cosa, el motiu pel qual
el moment que s’enceta en la història
democràtica de Catalunya a partir d’a-
vui és decisiu. Sigui quin sigui el govern

que es formi a partir dels resultats d’ahir
al vespre, haurà de tenir com a tasca
absolutament prioritària i irrenunciable
la consolidació de Catalunya com a país,
com a entitat nacional efectivament
existent a tots els efectes i nivells: tot el
que no sigui això acondueix a instal·lar
definitivament Catalunya dins els llimbs
fantasmagòrics d’allò que podia haver

estat però no fou. Per acon-
seguir-ho, el primer que s’ha
de fer és identificar ben cla-
rament l’enemic i actuar en
conseqüència: l’enemic és
Espanya, o, com a mínim,
l’Espanya projectada i cons-
truïda pel govern amb ma-
joria absoluta del PP. A con-
tinuació, s’han de definir els
objectius immediats que
permetin assolir l’objectiu
final de la consolidació naci-
onal. Són tres: dels dos pri-
mers, autogovern i finança-
ment, n’hem sentit parlar a
bastament als diferents can-
didats a la presidència de la
Generalitat, i hem vist que
tenen propostes concretes al
respecte. El tercer és la cul-
tura catalana, el seu reconei-
xement i projecció, i d’això
no he sentit que en parlessin
gairebé gens. El catalanisme
polític, des d’ICV fins a CiU
passant per ERC i el PSC, no
ha de tornar a cometre l’er-
ror d’oblidar-se de la cultura

com un dels fonaments imprescindibles
de qualsevol projecte de país. L’únic que
de veritat té Catalunya a hores d’ara,
l’únic referent propi i tangible, és la seva
cultura, i si els nostres dirigents la rele-
guen a un paper secundari no aniran
enlloc, fins i tot encara que millorin el
dèficit fiscal. Que prenguin nota, doncs,
d’un parell d’evidències: si encara s’as-
pira a reestructurar la societat catalana
com un cos articulat i eficaç, això només
es pot fer a partir d’una ressonància
molt més forta que fins ara dels discur-
sos de la cultura dins el teixit social. I
també, que la pròpia cultura catalana
comença (encara difícilment, fins i tot
dolorosament, però comença) a deixar
enrere el letal panxacontentisme dels
últims quinze o divuit anys per iniciar
un canvi de paradigma cap a l’ambició,
el compromís i la radicalització, que està
cridat a imposar-se per llei natural.

■ Sebastià Alzamora. Escriptor

Martí i Pol a Eslovènia
T e r e s a P à m i e s

E
l novembre del 1983 i a la seu
dels Escriptors de l’Eslovènia
encara socialista, vaig presentar
un recull de poemes de Miquel

Martí i Pol editat en eslovè i català en un
mateix volum de 80 pàgines, tapa dura
recoberta de paper argentat, il·lustrada
amb les quatre barres de la nostra se-
nyera, sobre la qual, i en lletres negres
–sota el nom i cognoms de l’autor–,
destacava el títol: Poemes-Pesmj. N’havia
fet la tria Pere Farrés, professor de llen-
gua i literatura catalanes que també
signa el pròleg de dues pàgines. La tra-
ducció és de Mitja Strukelj, que ja havia
traduït Testament a Praga (Oporoka v Pragi).
Els editors em convidaren a presentar-la
a Ljubljana coincidint amb la sortida del
recull de Martí i Pol.

D’aquella memorable trobada amb els
nostres col·legues de la socialista Eslovè-
nia en vaig informar Miquel al meu re-
torn, tres dies després, des de Barcelona.
En la meva carta li deia: “De totes les
reunions de presentació de Testament a
Praga en eslovè i del recull dels teus po-
emes editats en les dues llengües, la més
important fou la de dijous, quan, a la
seu dels escriptors d’Eslovènia i en pre-
sència dels mitjans d’informació i gent
vinculada a la cultura, presentàrem els
teus versos; en vaig explicar el significat
per a Catalunya i per al socialisme.
T’adjunto la ressenya del diari Delo de
divendres. No hi ha traducció, però se-
gurament te l’enviaran. Kajetan Kovic, el
poeta més destacat de la seva generació
(dos anys més jove que tu), ajudà el tra-

ductor a donar forma poètica a la tra-
ducció literal. Kovic m’encarregà que et
digués com l’havien impressionat els
teus poemes, i aquests dies, amb motiu
del 40 aniversari de la creació de l’Estat
multinacional iugoslau, en plena lluita
d’alliberació, a l’acte de cloenda foren
llegits dos poemes del teu llibre: Cançó
després de la pluja i Per a tots nosaltres. En la
presentació i a petició dels assistents,
visiblement commoguts, vaig llegir un
fragment de L’hivern que el van trobar mort
al llit. Volien saber «com sona» la llengua
catalana tot seguint el text en eslovè a
frec del català”.

El 2 de desembre, Miquel acusà re-
cepció de la carta des de la seva casa al
carrer de les Escoles de Roda de Ter.
Agraïa la carta, els llibres i els retalls de
diari, lamentava no saber l’eslovè i de-
sitjava que n’hi enviessin la traducció,
però afegia que, sense entendre’ls, els

retalls l’havien fet molt content: “M’en-
canta saber que la meva poesia és tan
ben rebuda pels eslovens. Més enllà dels
signes, i fins i tot de les peculiaritats, hi
ha una comunitat de sentiments i de
vivències que apropen els pobles. Sobre
aquesta base comuna caldria construir
la societat i no sobre interessos idèntics
o semblants. Aquest és el socialisme que
jo entenc i professo i em sembla que és
el que de debò ens pot salvar, si hi som
a temps, o almenys salvar els qui vin-
guin darrere nostre”. Ho va escriure
l’estimat poeta en prosa clara, fa vint
anys, tan vigent i necessària com els seus
poemes cívics i mobilitzadors: “Ara el
que cal és que tot recomenci / ben cer-
tament el que més cal / és l’esforç de re-
començar un cop més encara”. Ho va
escriure fa vint anys, “amb escates de
vidre a les entranyes / sense treure’s els
ulls / sense fer a miques els mirallets del
somni...”. El somni que el seu poble
acomplirà llegint les seves “clares pa-
raules”, que també poden llegir i escol-
tar els eslovens en la llengua pròpia.

■ Teresa Pàmies. Escriptora


