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Quan l’electorat reclama idees noves i saber cap a on es va

A CiU sempre li
queda el sobiranisme

É
H è c t o r L ó p e z B o f i l l

s comprensible que en
una formació política
que ha perdut un go-
vern i que ha vist re-
duït el seu suport
electoral s’estengui

una certa sensació de crisi i de desori-
entació. Així ho expressen en públic i
en privat dirigents i militants de CiU
conscients que la millor manera de
superar la conjuntura desfavorable
passa per parlar sense embuts sobre els
errors comesos i proposar nous camins
per a un projecte que torni a comptar
amb el recolzament majoritari de la
ciutadania. El procés que s’està vivint a
CiU és interessant perquè demostra
com el principal factor de crisi amb el
qual s’enfronta la federació no el causa
la confrontació entre els seus diri-
gents, o el pes asfixiant de la gestió del
passat (a l’Europa occidental pocs par-
tits poden presumir, després de tants
anys de governar, de passar a l’oposició
sense que els acabin d’enfonsar els ca-
sos de corrupció i de joc brut), sinó que
es tracta, com també s’ha posat de
manifest a través d’alguns articles pu-
blicats en aquest diari, principalment
d’una crisi ideològica. Alguna cosa deu
estar canviant en la dinàmica política
des del moment en què l’electorat re-
clama idees i saber cap a on anem, en
comptes de quedar-se flotant en el
pantà de l’ambigüitat postmoderna i
de reduir el debat a un problema de
mera administració. El sentit comú s’ha
revelat clarament insuficient per en-
frontar-se a una realitat desbordant
que reclama més decisió i menys
pragmatisme. Des de l’oposició, CiU no
es pot permetre el luxe de continuar
esquivant la qüestió de quin horitzó

final proposa per a Catalunya, i sembla
clar que la ciutadania demana una
resposta comprensible i nítida; pel cap
baix l’alternativa de CiU ha de superar
el boirós projecte que des de sempre ha
presentat el PSC per continuar convi-
vint a Espanya (aquest arti-
lugi anomenat federalisme) i
que cada cop més es revela
com un eufemisme per en-
cobrir actituds planerament
espanyolistes. Els militants i
els votants actuals i potenci-
als de CiU volen més, i
aquest més només pot portar
a un projecte sobiranista;
qualsevol arronsament en el
tema nacional els continua-
rà confinant a l’oposició i a
una pèrdua encara més ac-
centuada de suport. El salt,
per moltes reticències que
tinguin els dirigents més
madurs, és inevitable perquè
el cercle de la sensibilitat
sobiranista cada cop coinci-
deix més amb el cercle de la
sensibilitat catalanista, de
manera que rebutjar la ple-
na sobirania de Catalunya
(com a mínim la defensa
d’aquesta idea com a objec-
tiu final) pot acabar sem-
blant sospitós d’anticatala-
nisme. No es tracta de “fer d’ERC”,
com diria Duran, es tracta de tenir un
projecte nacional o de no tenir-lo, en
un context en què la sensibilitat ca-
talanista de la gent de quaranta anys
en avall (començant per les Joventuts
Nacionalistes de Catalunya) ja no en-
tén que Eslovènia sigui un Estat
membre de la Unió Europea i Catalu-

nya continuï essent un apèndix d’Es-
panya. Que les coses estan canviant en
el cor de CiU ho demostra la mateixa
actitud de Jordi Pujol, amb els darrers
discursos i la carta que ha enviat als
militants de la formació, en la qual

afirma que Catalunya ha de ser com
Eslovènia però sense acabar de donar
el pas de desprendre’s de l’Estat espa-
nyol. Llàstima que, si alguna cosa de-
mostra l’experiència, i atesa la lògica
estatalista que domina la UE, per ser
com Eslovènia només es pot ser com
Eslovènia, això és, i perdonin la tau-
tologia, convertint-nos en un Estat. Al

meu parer, aquesta por reverencial de
Pujol a creuar el Rubicó, aquesta re-
tenció d’alè sense traspassar el límit,
és un estigma propi de les persones
que van néixer en el conflicte i es van
criar en la repressió, però que s’ex-
tingirà quan en el nacionalisme que
CiU representa es produeixi el relleu
generacional i de la independència de
Catalunya se’n pugui parlar amb na-
turalitat, com la conseqüència inevi-
table de ser una comunitat, pràctica-
ment ja l’única, amb unes condicions
econòmiques, demogràfiques i amb
un sentiment cohesionador de perti-
nença proporcionat per una llengua i
una cultura que, no obstant això, ha
renunciat al poder polític que repre-
senta un Estat. Pràcticament l’única
comunitat que queda en aquesta tes-

situra perquè una altra, el
País Basc, ja té el seu projecte
d’emancipació damunt la
taula i tramitant-se; circums-
tància de la qual potser es
podria inferir (mitjançant
una interpretació un punt
maliciosa) que potser és el so-
biranisme allò que fa que el
PNB continuï governant a
Euskadi, mentre que han es-
tat aquests anys d’indetermi-
nació el que ha descavalcat
CiU. En qualsevol cas, CiU té
poderosos incentius per abo-
car-se a una posició més fer-
ma en termes nacionals: en
primer lloc, sempre pot apa-
rèixer com a més fidel als in-
teressos de Catalunya si ERC
es veu constreta pel seu pacte
de coalició; en segon lloc, una
CiU amb voluntat inequívo-
cament sobiranista sempre
pot temptar ERC a una rup-
tura amb els seus socis de go-
vern si les males passades es-
panyolistes esdevenen insu-

portables al llarg de la legislatura, i en
tercer lloc, en una Catalunya sobirana
CiU comptaria amb un espai electoral
molt més ampli que el d’un espectre
d’esquerres fragmentat.

■ Hèctor López Bofill. Professor de dret constitucional de

la UPF. Autor de l’assaig ‘La independència i la realitat’

(Editorial Moll)

Quadern de memòries
G a b r i e l J a n e r M a n i l a

A
quests dies he llegit el Quadern
de memòries de Josep Romeu i
Figueras. He de dir que, d’ençà
de molt de temps, m’interes-

sen els relats que, a manera d’autofic-
ció, es caracteritzen per la seva capa-
citat de revelació personal. Aquelles
històries que explicam des de l’auto-
biografia: diaris íntims, llibres de me-
mòries, epistolaris. El projecte secret
d’un text autobiogràfic –escriu Phi-
lippe Lejeune– és el descobriment de
l’ordre d’una vida. I, tant com el des-
cobriment, la configuració i l’ordena-
ment d’una experiència humana. Tots
portam a l’interior de la memòria una
espècie d’esborrany permanentment
retocat del que ha configurat la nostra
peripècia. Més que les històries que ens
hi són explicades, em sedueix el sentit
que el protagonista-narrador atribueix
a aquelles històries. Més que la vida de

Josep Romeu, m’interessa la interpre-
tació que en fa, la manera com ha
construït el sentit de la seva pròpia
història.

No conec personalment el professor
Romeu i he de dir que he llegit la seva
obra i he après a admirar-la a través
d’un gran amic comú: Josep M. Pujol,
que n’ha rebut el mestratge i ha tingut
la fortuna de compartir amb ell con-
verses i debats. Ara, aquest Quadern em
permet resseguir una vida i recons-
truir-ne el sentit. Hi ha al llibre una
doble intenció: la voluntat d’arrelar la
història personal en un context fami-
liar i històric i l’afany d’inscriure els
propis treballs en la lluita per a la re-
construcció nacional dels nostres po-
bles. I s’hi fa evident el continuat es-
forç “per comprendre el que d’humà i
permanent conté la literatura”.

Ens hi parla de la Guerra Civil –el 19

de juliol del 1936 es trobava a Lloret de
Mar, on exercia de professor particular
dels fills d’una família barcelonina–, i
ens hi explica com va anar configu-
rant-se el sentiment de terror. Passà
per Barcelona, camí d’Igualada, la seva
ciutat. La por surava per l’aire, ens diu.
M’ha commogut la referència que fa a
Bartomeu Rosselló-Pòrcel, de com el va
conèixer a la Residència d’Estudiants,
el mes d’agost del 1937, de com Ros-
selló li llegí els seus poemes i de les
converses que tingueren sobre poesia.
Però també ens parla del front, de com
va caure presoner, de com el pare
acudí a cercar-lo al camp de concen-
tració carregat d’avals i paperassa. I
dels estudis a la Universitat, de la re-
vista Ariel, dels amics poetes: Josep Pa-
lau i Fabre, Josep V. Foix, Salvador Es-
priu, Marià Manent... I Carles Riba, Jo-
sep M. de Sagarra, Jaume Bofill i Ferro,

Jordi Rubió... És interessantíssim el
que diu dels seus estudis sobre temes
folklòrics, especialment la cançó po-
pular que coneix profundament, i que
ha estudiat amb sàvia passió. I observa
com sovint s’ha trobat massa sol en
aquest estudi, pel desconeixement que
se’n té, per la mala valoració que so-
vint se n’ha fet. També hi són els seus
treballs sobre el comte Arnau. I ens hi
parla del festeig, del casament, de les
detencions per la policia a Via Laieta-
na, dels interrogatoris, de l’ofec en què
havien de moure’s les activitats dirigi-
des a refer la cultura i la llengua mal-
meses. De la seva vinculació als movi-
ments poètics de la postguerra, dels
estudis sobre el teatre català antic, de
la fascinació pels muntatges d’aquell
teatre, de la mort de l’esposa i el dolor
de perdre-la, del plor i l’enyorança.

Hi ha en aquestes pàgines una lliçó
excepcional d’ordre humà, generós i
envejable. Ens diu que sent una im-
mensa pietat pels homes i les dones,
“la humanitat, aquest conglomerat
idiota i caòtic”, i ens explica les coses
que estima: l’amistat, l’esforç, la il·lu-
sió de la vida.

■ Gabriel Janer Manila. Escriptor


