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La derrota del PP representa una gran oportunitat per al catalanisme

Ara no tenim límits

D
H è c t o r L ó p e z B o f i l l

errotar la bèstia
del Partit Popular
ens ha deixat tan
consternats que no
acabem de ser
conscients de l’e-

norme poder que el catalanisme ha
acumulat de sobte. Tenim una nova
oportunitat històrica la decisió de la
qual marcarà els propers deu o quinze
anys i aquest nou escenari ens porta a
que es decideixi d’una vegada quin ha
de ser l’horitzó de Catalunya. Per pri-
mer cop, aquesta serà una decisió
completament lliure, perquè el règim
autonòmic actual (el de la Constitució
del 1978 i el de l’Estatut d’Autonomia
de 1979) es va configurar encara sota
les pressions dels poders fàctics del
franquisme i en una època de recons-
trucció nacional. La pregunta és: què
és el que de debò volem? Els polítics
catalans han de tenir ben present que
ara ho podem aconseguir tot i que la
rebaixa en les aspiracions serà impu-
table exclusivament a la seva manca de
voluntat. El socialisme català, d’una
banda, aspira al pacte federal amb Es-
panya. Al meu parer el federalisme a
Espanya es troba abocat al fracàs per
raons estructurals, però no és ara la
qüestió de repetir un argument que he
desenvolupat en altres llocs, només cal
apuntar que federalisme també impli-
ca una decisió sobirana i lliure d’inte-
grar-se a Espanya i no estic segur si la
majoria dels catalans es conformarien
a utilitzar aquest poder sobirà només
per construir una Espanya en peu d’i-
gualtat amb les altres comunitats au-
tònomes (i menys encara en el marc
del procés de federalització a Europa
amb Estats com Eslovènia o Lituània,
que són membres de ple dret de la
Unió). Pel que fa a Esquerra Republi-
cana, mai com ara es trobaran en les
condicions de realitzar el seu ideal in-
dependentista. Són decisius a les Corts
Generals d’Espanya i al Parlament de
Catalunya; si el socialisme espanyol
(que ara sembla molt amable però que
també es troba infestat d’elements de
l’Espanya unitària més rància) posa
molts obstacles a les màximes aspira-
cions catalanes, els polítics d’ERC

sempre poden deixar caure el govern
presidit per Pasqual Maragall. Al cap-
davall, ERC va fer renéixer de les cen-
dres el socialisme català, que després
ha servit d’impuls a la victòria a l’Estat
espanyol. Aquest capítol em sembla
que no ha de ser mai oblidat, i especi-
alment no ho ha de ser pels mateixos
dirigents republicans quan es produ-
eixin tensions en aspectes nacionals.
En un altre sentit, amb relació a Con-
vergència i Unió, és evident que des de
l’oposició no poden jugar a cap altre
paper que el de ser més catalanistes
que ningú, la qual cosa hauria de pro-

vocar una dialèctica de sana competiti-
vitat nacionalista que només pot bene-
ficiar el país: si ERC proposa, per
exemple, un increment competencial
pel nou Estatut, Convergència i Unió
no pot fer res més que “doblar l’apos-
ta” o perdre definitivament el seu pe-
digrí patriòtic per veure’s reduïda a
una força marginal a les propers elec-
cions. Sigui com sigui, en definitiva, no
hi haurà excuses per explicar els límits
que es posin a la Catalunya que surti
en els propers anys. Només la manca
d’ambició i l’ensopiment justificaran
que continuem amb les lamentacions,

que renunciem a un Estat amb tots els
atributs a la Unió Europea, que siguem
econòmicament espoliats, i que ni la
nostra cultura ni la nostra llengua
tinguin el reconeixement que es me-
reixen. I deixem-nos estar d’una vega-
da que la ciutadania “no està per
aquestes coses”; la ciutadania està per
allò que els seus representants polítics
decideixen que estigui: sempre hi
haurà una decisió favorable a la sobi-
rania si l’estament polític prepara el
terreny. Per començar, si s’accepta
d’una vegada per totes la idea de la
sobirania en el debat públic de manera

oberta i sense em-
buts, si aquest camí
apareix sempre com
a alternativa real a
no acceptar les con-
dicions de convivèn-
cia que Espanya im-
posi. I jo no em can-
saré mai d’insistir
amb la mateixa pre-
gunta: quin ciutadà,
amb una mínima
sensibilitat catalanis-
ta, seria capaç de re-
nunciar al màxim
poder pel seu país?
L’alternativa passa
sempre per perdre la
dignitat, però alesho-
res, si és que volun-
tàriament decidim
sotmetre’ns per sem-
pre a un altre poble i
conscientment prefe-
rim quedar aigualits
en una Europa que ja
no ens té en compte,
és que més val que
ens extingim d’una
vegada i que aquesta
anomalia més aviat
molesta anomenada
Catalunya quedi se-
pultada pels segles
dels segles.

■ Hèctor López Bofill.

Professor de dret

constitucional

➤ ➤ ➤
Per acabar, quins objectius persegueix
la nova política lingüística? Segons el
conseller Bargalló, “el gran objectiu
d’aquesta legislatura és el potencia-
ment de l’ús social de la llengua cata-
lana; passar de l’èmfasi central en el
coneixement i la qualitat de la llengua
usada a l’èmfasi fonamental en l’ús”.
Aquest objectiu no és precisament
nou. L’any 1990 Miquel Reniu ja va
manifestar que els alts índexs de co-
neixement del català havien de re
flectir-se en un increment de l’ús pú-
blic de la llengua, i va definir com a
objectiu principal de la seva política
“que tothom a Catalunya pugui viure
en català”. La pregunta, en tot cas, és
amb quins instruments hom espera
assolir aquest objectiu. Mir i Pueyo han
detallat un primer catàleg de mesures
referides a les prioritats marcades per

l’ Acord per a un govern catalanista i d’es-
querres. Potser el punt més controvertit
és la possible reforma de la llei de po-
lítica lingüística. De moment, Mir i
Pueyo es donen un termini de 18 me-
sos per avaluar-ne el grau de compli-
ment. La dilació sorprèn: els 6 anys
transcorreguts des de l’entrada en vi-
gor de la llei han permès reunir prou
proves que no s’aplica íntegrament. Al
darrere d’aquesta dilació hi ha el ne-
cessari equilibri entre un PSC que es va
presentar a les eleccions sense fer cap
referència a possibles reformes de la
llei i una ERC que ho va fer prometent
esmenar-la tant sí com no. Però més
enllà dels equilibris comprensibles hi
ha una qüestió que potser no ha que-
dat prou clara: si la política lingüística
reposarà centralment en la legislació i
la reglamentació, una tendència de la
qual van ser acusats els governs ante-

riors. Carod-Rovira va anunciar que la
nova política lingüística no es basaria
en les sancions i va apel·lar a la com-
plicitat de les organitzacions patro-
nals, comercials i industrials. En l’en-
trevista publicada a l’AVUI el dia 7 de
març, Antoni Mir insistia que “la polí-
tica lingüística s’ha de fonamentar
sobretot en la concertació social i els
estímuls positius”. Si la línia és aques-
ta, tampoc no és una novetat estricta.
Des d’Aina Moll fins a Lluís Jou, la
concertació ha estat postulada per tots
els predecessors de Mir. Entre altres
coses, això és el que va conduir a la
creació del Consell Social de la Llengua
Catalana –un organisme, per cert, so-
bre el qual encara no s’han pronunciat
Mir i Pueyo.

En definitiva, passats els 100 dies
preceptius, el primer balanç podria ser
que la nova política lingüística del go-

vern no és tan nova. No és nova res-
pecte a uns objectius que difícilment
podrien ser diferents, i potser tampoc
no serà radicalment nova respecte a les
estratègies que hom pensa desplegar
per a atènyer-los. La novetat, en tot cas,
hauria de raure en l’èxit: després de 23
anys en molts punts infructuosos, l’è-
xit podria ser el factor diferencial de la
nova política lingüística. Un repte, per
descomptat, que es planteja difícil,
perquè la majoria d’obstacles que té al
davant la normalització lingüística
són avui tan formidables com ho eren
el 15 de novembre, abans que el vere-
dicte de les urnes proporcionés al PSC,
ERC i ICV-EUiA la seva oportunitat
històrica.

■ Albert Branchadell. Professor de la Universitat

Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Grup Català de

Sociolingüística


