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Quan el mot ‘nacionalista’ s’utilitza amb voluntat d’exclusió

Em pregunto:
què hem votat
els catalans?

C
J o s e p M a r t o r e l l

omenço a escriure
aquesta reflexió sobre
les darreres eleccions
catalanes quan s’ini-
cien les converses en-
tre els representants

dels partits per veure quin govern són
capaços de fer per als propers quatre
anys a Catalunya. No sóc politicòleg ni
estic segur de res, però sento com una
necessitat de fer explícits els meus sen-
timents, els meus raonaments i els meus
dubtes sobre els resultats de les elecci-
ons. Primera constatació: amb una visió
molt escolar de fer avaluacions (la dels
col·legis de jesuïtes de quan jo era jove),
el primer de la classe ha estat Artur Mas.
L’enhorabona! Segons aquesta visió jesu-
ítica, Artur Mas ha guanyat les eleccions,
però d’aquesta afirmació a fer que li to-
qui ser president de Catalunya hi ha una
gran distància. Són dues coses molt di-
ferents. Parlem-ne.

¿Què hem votat, doncs, els catalans?
Vegem-ho. Hem anat a votar uns tres
milions i, segons les dades que tinc (A-
VUI 18/11/03), la distribució de vots ha
estat: CiU 1.000.000, PSC 1.000.000; ERC
540.000, PP 390.000, ICV-EA 240.000. Si
sumem els vots dels partits catalanistes
–els que proposen la reforma de l’Esta-
tut per enfortir la independència de Ca-
talunya (en el sentit d’elegir les pròpies
dependències) i creuen imprescindible
la correcció del dèficit fiscal que fa im-
possible el progrés del nostre país–, ar-
ribem a la suma d’uns 2.780.000 vots
contra els 390.000 vots del PP, que diu
que d’autogovern ja en tenim prou. Puc
afirmar, per tant, que els catalans hem
votat majoritàriament per millorar la
capacitat d’autogovern català, davant de
l’ofensiva anticatalana i espanyolista del
govern del Sr. Aznar.

Si fem una altra consideració, només
amb els quatre partits de condició cata-
lanista, els que Carod-Rovira voldria in-
cloure en un govern de concentració
nacional, i comparem quants catalans
voten amb tendència esquerrana (cap al
progrés social i la laïcitat que garanteix
la no ingerència dels poders religiosos
en els afers públics) i quants voten con-
servadorisme (és a dir, dreta), arribem
als resultats següents: 1.780.000 votants
d’esquerra (PSC 1.000.000, ERC 540.000 i
ICV-EA 240.000) i 1.000.000 de votants de
dreta (CiU 1.000.000). Els catalans hem
votat sobretot esquerra. Un gran avan-
tatge (de l’ordre dels 780.000 vots). Pot-
ser algú pot posar objeccions al fet que
hagi posat PSC, ERC i ICV-EA a l’esquerra
i CiU a la dreta. Ja sé que això no és
materialment exacte, però crec que és
una aproximació ajustada i de sentit
comú. A casa meva sempre havia sentit
dir que socialistes i comunistes eren es-
querres i jo segueixo creient-ho. I Es-
querra Republicana de Catalunya, ¿què
és si no esquerra? El primer substantiu
del seu nom ho diu prou clar.

Una altra qüestió. Hi ha gent que
parla de la possibilitat d’una majoria

nacionalista de CiU i ERC. Jo
no hi crec. Ho he dit altres ve-
gades i ho repeteixo: no sé què
vol dir el mot nacionalista quan
s’utilitza a Catalunya amb vo-
luntat d’exclusió. En canvi,
veig molt clar el mot catala-
nista, lligat sine qua non a l’a-
firmació de voler escollir les
dependències de Catalunya.
Per mi, això ho afirmen amb
visions diverses tant CiU i ERC
com PSC i ICV-EA. Però em
sembla que entre aquest cata-
lanisme comú i aquesta plu-
ralitat de matisos hi ha una
diferència notable entre CiU i els altres
tres partits. Per mi aquests tenen pro-
grames d’esquerra. CiU és la dreta.

I per què ho dic? Potser m’equivoco,
però ho veig molt clar. En català diem:
“per les seves obres els coneixereu”, i CiU
ha governat Catalunya vint-i-tres anys
seguits i els resultats els coneixem. Mi-
rem-nos, si no, el que ha passat en camps
concrets essencials per al progrés de
Catalunya. N’enumeraré cinc. 1) El dèfi-
cit fiscal: Catalunya perd cada any gai-
rebé dos bilions de les antigues pessetes
que són la diferència entre el que paga
a l’Estat i el que en rep. Malgrat haver
estat denunciat reiteradament, la Gene-
ralitat no ha aconseguit corregir-ho. 2)
La destrucció del patrimoni natural a

través de l’acció urbanística: hi ha hagut
una ocupació abusiva del sòl durant els
anys del govern convergent fins a arri-
bar a doblar la superfície de terreny urbà
que hi havia als anys 80, sense que la
població hagi augmentat. Hi ha hagut
diverses causes, però la principal ha es-
tat l’abús de requalificacions de terrenys
(no edificables, agrícoles i de bosc que
han passat a ser àrees edificables) en
sotmetre’s el govern a la dictadura dels
poders immobiliaris. 3) El menysteni-
ment de l’ensenyament públic: després
d’uns inicis esperançadors a favor de
l’escola pública, hi ha hagut un capgi-
rament clar a favor de la privatització,
amb actuacions condemnables com la
d’establir convenis amb escoles d’elit

d’entitats religioses. Oblit, per
tant, també, de la laïcitat com
un dels principis bàsics per-
què la democràcia pugui fun-
cionar amb serietat i respecte
a tothom. (La religió pertany al
camp privat i ha de ser res-
pectada, però mai no pot ser
imposada com un bé públic).
4) L’abandó de la cultura: poso
un exemple inqüestionable.
¿Què vol dir que en vint-i-tres
anys la Generalitat no hagi
estat capaç d’arribar a acabar
la reestructuració del Museu
Nacional d’Art de Catalunya
de Montjuïc? I, 5) L’habitatge:
és clar i meridià que, malgrat
les actuacions d’Incasol, es pot
dir que la Generalitat no ha fet
res perquè joves i vells puguin
tenir accés a un habitatge
digne. La situació és desespe-
rant.

Amb aquests exemples i
consideracions constato que
Convergència i Unió ha go-
vernat com un partit explíci-
tament dretà, encara que això
no vulgui dir que ho hagin fet
tot malament.

Dit això, les meves conclu-
sions del que hem votat els

catalans són clares. Hi ha hagut una
majoria de votants d’esquerra
(1.780.000) en contraposició a una mi-
noria de votants de dreta (1.000.000)
–exclòs el PP perquè és una altra histò-
ria, com he explicat en començar–, i el
proper govern de Catalunya hauria de
ser una coalició de les esquerres catala-
nes, si pogués ser amb gestos clarifica-
dors com els que Oriol Bohigas suggeria
a Montilla a la seva Carta per anar tirant
del diumenge 23 de novembre. ¿Què
passarà, però? Esquerra Republicana té
una gran responsabilitat i un paper
molt difícil, però confiem en la capacitat
negociadora i en l’esquerranisme d’un
home tan honest com Carod-Rovira.

■ Josep Martorell. Arquitecte

Reacis al caviar
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

M’
agradaria tornar a parlar
de la cultura de l’escola.
Sobre l’eficàcia i la funcio-
nalitat d’allò que s’aprèn a

l’escola i constitueix la cultura escolar.
Paga la pena de reflexionar sobre els
aprenentatges i les actituds que se’n de-
riven. La qüestió m’ha vingut al cap
després de llegir Errata, el llibre de me-
mòries que fa alguns pocs anys va pu-
blicar George Steiner, el gran estudiós de
la literatura i dels efectes socials que se’n
deriven. Steiner posa en situació de
conflicte els drets dels intel·lectuals, dels
mandarins de l’educació, dels pedagogs,
a imposar els seus criteris culturals.
Quins drets tenen, diu, d’introduir per
la força les seves prioritats culturals i els
seus valors dins la gargamella d’aquells
que Shakespeare anomenava “el gran
públic” i que el mateix Steiner designa
amb el qualificatiu de “reacis al caviar”?
No m’estranyaria que aquesta gent –els
“reacis al caviar”– fos la mateixa que
Gramsci anomena “les classes subalter-
nes” i que, en certa ocasió, amb la vo-
luntat de fer servir una expressió ben
coneguda a Mallorca, vaig dir-ne

“aquells que mai no han pintat una re-
gadora”. Doncs: el gran públic, els reacis
al caviar, les classes subalternes, els que
mai no han pintat una regadora; aquells
que mai no han tingut el poder, que mai
no han pres decisions que afecten a tots.

Quins drets tenen, doncs, d’imposar
uns criteris intel·lectuals i uns valors,
quan en el punt més obscur del seu cor
hi ha la certesa que tot allò que han
aconseguit la creativitat i la intel·li-
gència humanes no fa tornar els ho-
mes ni les societats més civilitzats, més
aptes per a la justícia, i la pietat, i la
tendresa, i la compassió...? Quan intu-
eixen que les humanitats no huma-
nitzen, que les ciències, fins i tot la fi-
losofia, poden estar al servei de la po-
lítica més repugnant?

Steiner diu que ha dedicat gran part
de la seva vida i del seu treball a cercar
una resposta a aquesta lúgubre para-
doxa. I afirma, després, quelcom que
em produeix encara més inquietud:
amb quin dret puc encarar-me a la
cultura d’aquelles classes populars que,
de manera ben manifesta, contribueix a
millorar les vides grises, sovint fosques?

Si feim recaure els interrogants de
Steiner sobre la cultura escolar, llavors les
respostes poden ser contundents. I poden
ser dramàtiques. ¿Contribueix l’escola a
la creació d’una cultura dirigida a afavo-
rir la identitat de classe? Què hi troben a
l’escola aquells que són “reacis al caviar”?
Sovint l’escola els dóna quelcom que
s’assembla al caviar, un succedani, una
imitació plastificada, un paquet de con-
tinguts inoperants.

Podeu pensar l’efecte que em fan
aquests interrogants. L’efecte que fan en
una persona que durant tota la vida ha
cregut que l’educació i la cultura poden
millorar la qualitat de la vida individual
i col·lectiva. Que l’educació i la cultura
contribueixen de manera eficaç a la
transformació dels pobles.

També recentment, en un pròleg escrit
per M. Mannoni en un llibre de la psico-
analista francesa Françoise Dolto he vist
una afirmació que esborrona. Mannoni
acull unes paraules de la prestigiosa psi-
coanalista i les comenta amb vehemèn-
cia: l’adaptació d’un nin o d’una nina a
l’escola és un símptoma de neurosi.
Aquell nin que s’adapta, que no es mos-
tra rebel i en contradicció amb l’escola, és
un nin que, excepte en rares excepcions,
és un nin neuròtic. Quant a l’escola, ina-
daptació és equivalent a salut mental.

A mi em bastaria que l’escola ensenyàs
a mirar el món, a observar-lo amb lliber-
tat. A mi em bastaria que l’escola fabricàs
mirades en llibertat.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


