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Delegacions a l’exterior o l’obsessió de sortir del cafè per a tothom

Roma i Casablanca: estirar més
el braç que la màniga?

V
V i c e n ç V i l l a t o r o

aig tenir ocasió de
veure en funciona-
ment les delegacions
de la Generalitat de
Catalunya a Casa-
blanca i Roma, diri-

gides per Àngel Colom i Marc Mayer,
abans que fossin tancades pel govern
actual. S’assemblaven en poques coses:
una era en un pis funcional i modern,
l’altra en una seu molt solemne al cen-
tre de Roma. En una t’hi podies trobar
desenes de joves marroquins interessats
a aprendre català. En l’altra, la més so-
fisticada representació del món diplo-
màtic davant de la Santa Seu. Però totes
dues tenien una cosa en comú: l’ambi-
ció, l’empenta. En tots dos casos, t’ado-
naves des de bon començament que
–amb tots els respectes– allò no era la
delegació d’una comunitat autònoma
buscant turistes o representant empre-
ses. En tots dos casos hi havia una vo-
cació d’ambaixada, de presència cultu-
ral i política, d’encarnació d’un paper
internacional de Catalunya. En la seva
creació, en el seu funcionament i en el
seu tancament –amb l’excusa que la
seva existència era estirar més el braç
que la màniga–, hi trobem pistes molt
rellevants sobre la situació política ca-
talana i la seva evolució. I les pistes no
conviden a l’optimisme.

La creació d’aquestes delegacions a
Roma i Casablanca tenen molt a veure
amb el nucli conceptual del pujolisme.
Durant més de vint anys, Pujol ha in-
tentat construir un paper i una imatge
internacional per a Catalunya, que Ca-
talunya fos o que semblés un actor de la
política europea. La política autonòmi-
ca de la Transició va quedar perfecta-
ment definida en una frase: cafè per a
tothom. Autonomia per a Catalunya, sí;
però en el marc d’un Estat autonòmic
igualitari. El pujolisme és un mig in-
tent, a partir d’aquest repartiment in-
cial de cafè per a tothom, de construir
una imatge específica i diferenciada per
a Catalunya. Això s’aconsegueix pre-
nent-se més cafè del que es prenen els
altres. O per la via d’agafar competèn-
cies incòmodes –com les presons– que

els altres no volen o per la via de con-
solidar de fet presències i rols que no
estaven en el repartiment inicial de
papers. La creació de les delegacions a
Roma i a Casablanca formava part d’a-
questa obsessió pujolista de sortir del
cafè per a tothom i d’obenir per a Ca-
talunya, a base d’equilbiris i precarie-
tats, una imatge pròpia i una conside-
ració diferenciada. ¿Estirar més el braç
que la màniga? Exacta-
ment. Estirar més el braç
nacional del que permet la
màniga autonòmica. In-
tentar anar més lluny.
Quan el pujolisme ho va
fer, va crear les coses im-
portants, diferencials:
TV3, la UOC, la presència
exterior, la política lin-
güística... Quan no ho va
fer, quan es va conformar
amb la màniga autonòmi-
ca i va renunciar a estirar
el braç és quan va generar
les seves principals llacu-
nes.

La creació d’unes dele-
gacions que significaven,
certament, estirar més el
braç que la màniga, és una
pista sobre l’essència del
pujolisme. La seva elimi-
nació per l’actual govern
tripartit, precisament amb
l’excusa que són estirar
més el braç que la màniga,
és una pista sobre la nova
etapa de la política catalana. Per què
tenir delegacions pròpies de la Genera-
litat, si ja tenim les ambaixades espa-
nyoles, que vetllen també pels nostres
interessos? Per què aquest afany –nas-
cut de la malaltissa dèria nacionalista–
de fer veure que som alguna cosa més
que una comuntiat autònoma, si el que
som és una comunitat autònoma? Per
què gastar-nos dirners en quimeres na-
cionals si els podem destinar a la bona
administració de les coses que es de-
mana a una Diputació provincial? Cer-
tament, a una comunitat autònoma no
li calen delegacions com aquesta. Ni

Múrcia ni la Rioja tenen delegacions
com aquesta. Per tant, és l’hora d’aca-
bar amb aquest luxe que només s’ex-
plica des d’una perversió ideològica
nacionalista. Encongim el braç, perquè
càpiga perfectament en la màniga es-
treta del cafè per a tothom. L’argument
em sembla net i indiscutible en boca
dels socialistes. Cap comentari sobre la
posició d’ERC sobre la qüestió, perquè
no la puc entendre.

El tancament de les delegacions de la
Generalitat a Roma i Casablanca, re-

partint les seves funcions entre les am-
baixades espanyoles i les delegacions
sectorials que sí que podrien tenir per-
fectament Múrcia i la Rioja, em sembla
particularment significativa per enten-
dre la visió de l’Estat del socialisme que
ara ens governa d’una manera di-
guem-ne estereofònica. Els socialistes
participen plenament en el pacte fun-
dacional de la Transició que considera
les autonomies un cafè per a tothom.
Estic plenament d’acord que socialistes
i populars no tenen la mateixa política
autonòmica. Tots dos creuen en el cafè
per a tothom, però els socialistes estan

disposats a repartir més cafè. Tant com
es pugui, sempre que sigui per a tot-
hom. La traducció de les promeses de
Zapatero és exactament aquesta: els
socialistes espanyols estan disposats a
incremetar el sostre competencial per a
Catalunya, sempre que amb això no es
trenqui el principi d’igualtat, que per a
ells és bàsic. És una posició plenament
legítima. No és la posició del naciona-
lisme català, tot i que tenen una possi-
ble intersecció: Catalunya demana més
autonomia, els socialistes estaran dis-
posats a donar més autonomia a Cata-
lunya, però donant-la també –si la vo-
len– a la Rioja i a Múrcia, repeteixo que
amb tots els respectes del món. No sé si
el nacionalisme català, el que està a

l’oposició i el que partici-
pa del govern, en poden
tenir prou.

És aquí on el tancament
de les delegacions de Roma
i de Casablanca ens infor-
ma sobre els principis au-
tonòmics de la nova onada
socialista. De la complicitat
i el silenci d’Esquerra no en
dic res, repeteixo, perquè
no n’entenc res. Fora les
delegacions que semblin
ambaixades, perquè d’am-
baixades ja hi ha les espa-
nyoles, i anem només a
delegacions sectorials ple-
nament autonòmiques.
¿Recorden aquell acudit,
que em sembla que expli-
cava l’Eugenio, sobre què
feia un català quan li queia
una mosca al vas de vi?
L’agafava per les ales, li
donava un copet a l’esque-
na, i li deia: “Torna’m el
que te m’has begut! Tor-
na’m el que te m’has be-

gut!”. Doncs això de les delegacions
s’assembla una mica a l’acudit. Jo em
pensava que l’onada socialista múltiple
significaria una nova ronda de cafè per
a tothom per tal d’igualar totes les au-
tonomies. Però al costat de la ronda de
més cafè, ens agafen als catalans per les
ales i ens demanen que els tornem la
miqueta de cafè de més que ens havíem
begut. Aquella miqueta de cafè diferen-
cial que ens havíem construït del no-res
–com les delegacions–, que significava
estirar més el braç que la màniga, però
que com a mínim no era per a tothom.

■ Vicenç Villatoro. Periodista i escriptor
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Cent dies de nova política lingüística
A l b e r t B r a n c h a d e l l

Q
uan ja han passat 100 dies
des que el govern va prendre
possessió, quin balanç po-
dem fer de la nova política
lingüística? Una primera de-

cisió que cal celebrar és la conversió de
l’antiga direcció general de Política Lin-
güística, que era una direcció general
més dins de Cultura, en una secretaria
que depèn de Presidència. Un canvi com
aquest, llargament reclamat pels ex-
perts, respon a la voluntat de fer palès el
caràcter interdepartamental de la polí-

tica lingüística. Ara bé, en aquest canvi
cal expressar alguna petita reserva. La
seu de la secretaria de Política Lingüís-
tica és l’antiga seu de la direcció general,
a tocar de la conselleria de Cultura;
acostar-la a la plaça de Sant Jaume hau-
ria permès visualitzar millor la voluntat
de donar més rellevància a la política
lingüística. Encara més interessant hau-
ria estat que el secretari de Política Lin-
güística tingués un seient al consell
executiu, de la mateixa manera que els
responsables de política lingüística d’al-

tres països seuen o han segut en els
consells dels govern respectius. Final-
ment, un petit detall que no quadra és
que els nous responsables de política
lingüística continuïn compareixent da-
vant la comissió de política cultural del
Parlament.

Parlem ara dels nous responsables.
Quan es va saber que Miquel Pueyo
seria el nou responsable de Política
Lingüística, molts vam exclamar: “Fi-
nalment un sociolingüista al capda-
vant de la política lingüística!”. Des-
prés va resultar que Pueyo seria el nú-
mero dos d’Antoni Mir, catapultat al
càrrec de secretari de Política Lingüís-

tica per una decisió personal de Ca-
rod-Rovira. Antoni Mir ha fet una tasca
sense parió al capdavant de l’Obra
Cultural Balear i tots els qui ens dedi-
quem a l’activisme lingüístic sentim
una admiració sincera per ell. Però no
ens podem estar de dir que estètica-
ment no ha acabat de quedar bé que
un cop fora del govern el seu avalador
ell hagi continuat ocupant el seu càr-
rec. En tot cas, res de comparable al cas
d’Apel·les Carod-Rovira... I els dubtes
estètics són relatius, perquè res no ens
fa pensar que Mir no pugui fer bé la
seva feina.


