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Qui creu encara en catalans de soca-rel i catalans immigrants?

La Catalunya dual d’ERC

D
A g u s t í C o l o m i n e s

imarts passat, men-
tre escoltava a la TV
la declaració de Ca-
rod-Rovira per ex-
plicar la decisió de
l’executiva i el grup

parlamentari de pactar amb el PSC-PSOE
i IC-EUiA, em vaig quedar glaçat. A ban-
da que el contingut de la mateixa de-
claració era la prova més evident que
aquesta decisió no tenia res a veure amb
el teatre de les negociacions, perquè en
cap moment no s’hi va referir, el més
preocupant va ser, precisament, el con-
tingut del discurs, que, a parer meu,
apunta a trencar la tradició del pensa-
ment catalanista dels darrers cent anys.

Si ERC havia decidit que allò que més
li convenia era el mal anomenat pacte
d’esquerres, doncs hauria estat molt fà-
cil dir, fos veritat o fos mentida, que no
havien pogut arribar a un acord amb
CiU o bé que el nacionalisme conserva-
dor no es mereixia una nova oportuni-
tat, atès que havia rebutjat –almenys
dues vegades– l’oferiment republicà de
fer coalició durant la legislatura anteri-
or. No. En comptes d’això, al senyor Ca-
rod no se li acut res més que presentar
l’acord amb els socialistes i els ecosocia-
listes amb arguments més aviat messià-
nics i totalment falsos: “No volem una
Catalunya dividida entre catalans naci-
onalistes i no nacionalistes”, diu el do-
cument que he despenjat de la web
d’ERC. “Volem una Catalunya nacional
on hi capiguem tots fent un compromís
històric amb el país amb il·lusió clara en
el futur. Volem canviar el rumb de la
nostra història com a poble fent una
aposta estratègica per integrar definiti-
vament al país els catalans i catalanes
originaris de llengua castellana. [...]
Nosaltres no volem un país dividit entre
nacionalistes i no nacionalistes, entre
catalans d’origen i catalans d’adopció”.
Mare de déu santíssima, si a Jordi Pujol
se li hagués acudit fer una argumentació
etnicista d’aquesta mena per justificar
el, al capdavall, mal pacte amb el PP
d’ara fa quatre anys, hauria acabat a

l’hospital. Les castanyes que
hauria rebut serien, a més de
merescudes, de categoria. Què
vol dir això? ¿És que la Catalu-
nya d’ara mateix està realment
dividida per raons ètniques,
lingüístiques o culturals? ¿És
que ERC viu la síndrome d’Es-
tocolm i ha acabat per assumir
els apotegmes carregats de de-
magògia que han anat escam-
pant des de fa anys els senyors
Vidal-Quadres i Francesc de
Carreras? ¿És que encara hi ha
catalans, com diria el senyor
Heribert Barrera, que no són
catalans o que només ho són a
mitges i per això cal inte-
grar-los? Qui són aquests? Els
murcians o els andalusos que
van arribar a Catalunya als anys seixan-
ta? Els seus fills? Els seus néts? ¿La mare
del meu fill, posem per cas, que va arri-
bar a Catalunya amb 25 anys i que té
com a llengua vehicular amb la seva fa-
mília el castellà però que fa les classes en
català als seus alumnes? ¿El meu fill, que
tècnicament és un xarnego, però que ja
parla tres llengües fluidament? Quin
plantejament més arnat, redéu! Però la
cosa no acaba aquí, els amics d’ERC en-
cara diuen més: “Es podria donar fins i
tot la paradoxa que l’anomenat govern
nacionalista fos, a la pràctica, el menys
nacional, perquè algú es podria sentir
exclòs”. Tornem-hi! De què parlen? ¿És
que ja tenen assumit que només el ca-
talans que arrosseguem cognoms supo-
sadament catalaníssims votem naciona-
lista? O per dir-ho a l’inrevés: ¿és que no
hi ha catalans castellanoparlants que
voten ERC o CiU? Però què vol dir tot
això? ¿És que només el PSC-PSOE, IC-E-
UiA representen els catalans castellano-
parlants? I al PP, qui els vota?

La part final de la declaració, amb la
qual s’apel·la a deixar de banda la Cata-
lunya romàntica per construir una Ca-
talunya real: “la Catalunya social dels
homes i les dones que avui viuen aquí,
d’aquells que han manifestat la seva vo-

luntat de ser català no com una herèn-
cia, sinó com una elecció”, és, contràri-
ament al que s’hi diu, una de les inter-
pretacions més romàntiques i passades
de moda que he pogut llegir en els dar-
rers temps. La voluntat de ser català, i ja
em perdonaran, no es manifesta, és, si
de cas, un dret. Un dret social, per ser
més exactes, com tots els drets nacio-
nals, que es fonamenta en l’afirmació
del ius soli per oposició al ius sanguini
germànic. Aquesta és l’única manera
com pot concebre la nació un naciona-
lista que sigui realment d’esquerres. Pe-
rò em fa l’efecte que la direcció d’ERC ha
llegit de biaix Ernest Renan i s’ha ena-
morat torturadament del model de na-
ció electiva, “el plebiscit de tots els dies”,
per recórrer a la metàfora que ell va fer
servir en la famosa conferència del 1882
que va titular Qu’est-ce qu’une nation? Per a
Renan, la nació era fruit d’una doble
concepció segons la qual passat i present
es potenciaven mútuament per crear
una gran solidaritat nacional com a ex-
pressió del desig compartit de continuar
la vida comuna. Certament, per a Renan
el passat era una capital social sobre el
qual es podia bastir una idea nacional i,
per això, ésser una nació requeria tenir
coses importants compartides en el

passat i voler fer-les encara en el
futur. És per aquesta manera
d’entendre la nació que Renan
insistia que el fet d’haver viscut
junts, haver patit junts, haver
compartit esperances eren les
realitats essencials que explica-
ven la identitat nacional, més
enllà de la llengua, la raça, la
història o la religió. El primor-
dial, doncs, seria la idea de so-
lidaritat i que els individus no
són mai esclaus dels seus trets
originaris. ¿És que un català
nascut el 1975 en el si d’una
família castellanoparlant no ha
compartit patiments i esperan-
ces semblants a un altre català
nascut al mateix any en el si
d’una família catalanoparlant?
I tant que sí! La modernitat del
pensament de Renan no és tant
aquesta idea repetida fins a la

sacietat de la nació electiva com la seva
insistència que una nació recolza en la
memòria selectiva i una proporció
d’amnèsia, és a dir, en el fet que els seus
membres són capaços de reconèixer ex-
periències i mostren memòries i oblits
comuns. Aquest és el compromís polític
actiu dels membres de la nació i esdevé
la tesi central del que va assenyalar Re-
nan, que no és ni un compromís amb la
nacionalitat voluntària ni una creença
en el dret individual a triar la nació. La
nació és, per damunt de tot, una vindi-
cació política dels drets i deures del
ciutadans que hi viuen.

No els volia atabalar, però és que em
sembla que per justificar una decisió de
l’envergadura que ha pres ERC no calia
caure en el parany de legitimar-la amb la
sinistra imatge del vot ètnic. Amb una
frase n’hi hauria hagut prou: “No hi
pactem perquè no ens dóna la gana”. I és
que només aquells que creuen en una
Catalunya dual, de catalans de soca-rel i
de catalans que sempre seran immi-
grants, poden atrevir-se a assegurar que
durant aquestes dues dècades llargues
de governs nacionalistes de CiU els ciu-
tadans d’aquest país que parlen en cas-
tellà no han estat representats per les
institucions nacionals.

Editors d’antany i d’enguany
T e r e s a P à m i e s

L
legint l’article del meu amic Jo-
sep M. Huertas Claveria a l’AVUI
del 3-XII-03 titulat Hi ha editorials
però no editors he recordat els que

jo he conegut en trenta anys de tractar
amb els d’ahir i els que imposa la glo-
balització del negoci editorial a mans
dels que el dominen fent-se els amos de
petites i mitjanes empreses a frec de
bancarrota, engolides per “fusions es-
tratègiques” que ho canviaren tot: crite-
ris literaris, funcionament de l’empresa,
acomiadaments de personal, gent “de la
casa” substituïda per joves amb conei-
xements teòrics, experts en “recursos
humans”, com anomenen el antics en-
carregats de personal, etc., en un intent
d’impulsar la competitivitat i la pro-
ductivitat encara que el mercat estigui
saturat i el consumidor potencial caigui

a les urpes d’Internet.
En aquest món capgirat no serveixen

els editors d’antany, i no és fàcil trobar
joves amb formació adient, i els que
apareixen no duren a l’empresa, entre
altres raons, perquè no accepten les
condicions que imposen empresaris
anònims o no, que decideixen no pel
tracte directe sinó en funció de recoma-
nacions d’eventuals assessors subjectius.
Amb tants llicenciats sense feina hauria
de ser fàcil reclutar personal per a la
indústria editorial però ni un títol uni-
versitari ni un màster no fan un editor
com els que em publicaren els primers
dels meus quaranta-cinc llibres des de
Testament a Praga (1971). He conegut els
més importants: enamorats de la seva
professió, dotats per a un ofici apassio-
nant, exercit amb l’entusiasme sense el

qual la feina més interessant esdevé ru-
tinària. Recordo, sobretot, la considera-
ció amb què tractaven els seus autors,
fins i tot discutint a tot drap. Dedicaven
temps a escoltar-te, abans i després de la
confecció del llibre, amb la il·lusió com-
partida d’acaronar el primer exemplar.
Et tractaven com una persona i no com
un producte mercantil.

A partir de la dècada dels vuitanta, les
meves editorials canviaren d’amo tot
conservant la marca original. Planeta
n’absorbí algunes i Random House unes
altres i es trencà la relació personal. De
tant en tant m’envien comunicacions
com la rebuda aquest octubre del cap
del departament drets d’autor del Grup
Planeta, referent a 10 dels meus llibres
editats per Destino que “por exceso de es-
tock” –diu la carta redactada en castellà–

7.300 exemplars, entre els quals l’entra-
nyable Testament a Praga, seran objecte
d’una “operación de destrucción o saldo, por
encontrarse en un estado no apto para la venta
o por sufrir una rotación comercial mínima o
inmovilizados”. Després d’aquesta comu-
nicació en rebo una altra de Columna,
en català i signada pel mateix cap de
drets d’autor del Grup Planeta que va
comprar Columna. M’anuncia la des-
trucció parcial dels 1.361 exemplars del
llibre Carta a la meva néta sobre el comu-
nisme. D’un tiratge declarat de 2.700
exemplars, diuen haver-ne venut 928
–l’autor no pot comprovar-ho– i d’un
estoc de 1.610 exemplars es disposen a
destruir-ne 1.361 reservant-se tots els
drets d’explotació de l’obra que “conti-
nuarà comercialitzant-se”. Naturalment,
la matança anunciada s’ha fet o es farà
sense l’autorització que em demanen.
Només faltaria. Aquest és el panorama
de la producció editorial en català, a
Catalunya l’any 2003, tot esperant can-
vis per al 2004.
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