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Catalunya ha de decidir què vol ser quan sigui gran

A quina estratègia
respon el no?

T
E d u a r d V a l l o r y

ot i conèixer els argu-
ments que des del ca-
talanisme justifiquen
un vot negatiu a la
Constitució europea,
segueixo escèptic sobre

on ens porten. Com que em sembla que
tots els escenaris estan encara oberts,
voldria contribuir a debatre quina es-
tratègia està tenint el catalanisme polí-
tic i basant-se en quins objectius, tant
en aquest referèndum com en el con-
junt de modificacions que afectaran el
nostre marc constituent.

Hi ha un component de “ja n’hi ha
prou”, en aquest no, que em sembla
molt atractiu. En un país acostumat a
abaixar el cap quan el criden a l’ordre,
és bo que es pugui articular una res-
posta pensant en què volem nosaltres
més enllà del que volen els altres. I és
evident que hi ha elements en la Cons-
titució europea que són inadmissibles
des de l’òptica catalana. Des del rol nul
de les entitats subestatals amb capaci-
tat legislativa fins al paper minoritari
que es vol donar a la nostra llengua,
setena en nombre de parlants a Europa,
passant per la sacralització de les fron-
teres entre Estats.

Al seu torn, les raons del sí, a banda
de les nascudes de la incapacitat de
prendre decisions pròpies, posen l’èm-
fasi en el procés d’unió europea en les
seves diferents etapes, i alerten del pe-
rill que la idea d’una unió política i so-
cial quedi aparcada per l’escepticisme,
mentre que la idea de mercat es gene-
ralitza i acaba marcant el ritme.
Aquestes raons, juntament amb l’espe-
rança històrica que el projecte europeu
significa per a un panorama global

mancat de referents polítics multilate-
ralistes, no són alienes a molts catala-
nistes que avui, al nostre país, defensen
el no.

De raons n’hi ha a favor i en contra,
doncs. Ara bé, si qui acabés propugnant
el no fossin la primera força del Parla-
ment i el segon i el tercer partits del
govern, és a dir, totes les forces sense
dependència espanyola, les conseqüèn-
cies serien molt importants. Voldria dir
que el catalanisme polític hauria decidit
fer un pols al sí i a totes les persones i
institucions que hi estan a favor a Cata-
lunya i a Europa, assumint el risc real de
perdre. És aquesta decisió la que em
planteja dubtes importants
de caràcter estratègic.

El problema d’aquest no
és que deixa clar què no vo-
lem, però no clarifica què
volem. I Catalunya ha de
decidir, d’una vegada, què
vol ser quan sigui gran: o
ser plenament espanyola,
sense complexos, o ser un
actor més a la Unió Euro-
pea, en peu d’igualtat amb
els altres 25. La situació ac-
tual de mitges tintes no es
pot allargar més.

Jo tinc la convicció que el
nostre país ha d’esdevenir
una unitat política diferen-
ciada en el si de la Unió
Europea, al mateix nivell
que els actuals Estats. No
tan sols, que també, per
motius com el dret a auto-
governar-nos, el permanent
espoli fiscal i el menyspreu
a la nostra llengua i cultu-

ra; sinó també perquè crec que la per-
petuació de la nostra condició de perifè-
ria està fent que el nostre país es medi-
ocritzi cada cop més.

Qualsevol persona que hagi fet políti-
ca, empresa o ciència sap que fer-ho des
de Catalunya és molt més costós que
fer-ho des d’Espanya. Això du al fet que
en els diversos àmbits es vagi creant una
tendència al conformisme i als estàn-
dards baixos, a l’orgull de ser referent
autonòmic, a estar a tercera divisió
convencent-nos, això sí, que som de pri-
mera. I les conseqüències d’aquest fet
són devastadores en la majoria d’àmbits.

Justament aquesta convicció és la que
em genera dubtes sobre on ens du el no.
Un “ja n’hi ha prou” sense fons estratè-
gic pot esdevenir no tan sols estèril, sinó
fins i tot contraproduent. De fet, dubto
molt que amb el nostre no Europa per-
cebi que no ens agrada la limitació de
fronteres entre Estats, el no-reconeixe-
ment de les unitats subestatals ni la ig-
norància de la nostra llengua. El no es

dirigeix a Espanya i al seu govern –ac-
tual i anterior–, que són els responsa-
bles de la no-oficialitat de la nostra del
nul rol del nostre govern en el procés
polític europeu i de l’obsessió per les
possibles secessions catalana i basca.

Ara bé, CiU i ERC no poden demanar
que els ciutadans diguem no si al seu
torn ells no es comprometen a fer-ho
amb contundència en el camp que toca,
que és el parlamentari. Les dues forces
han pactat investidures i pressupostos
tenint la governabilitat espanyola com a
estendard, quan González, Aznar i Za-
patero han hagut de comptar amb els
seus vots per poder governar. I mai ha
estat creïble l’amenaça de votar un “ja
n’hi ha prou”.

Aquest no ciutadà podria acabar es-
devenint el punt de rauxa que ens
permetem un cop cada molt, perquè
quan toqui discutir l’Estatut, el finan-
çament, les competències exclusives i
la Constitució, ja tornem a posar seny
i a ser comprensius. Els primers pres-
supostos de l’Espanya plural han mos-
trat que, en l’essencial, la tendència no
varia. Hem d’exigir, doncs, als partits
catalanistes, a més de coratge, un ús
hàbil de les seves forces: intel·ligència,
planificació, coherència i credibilitat.

Si el no a la Constitució europea que
ens demanen fos una carta
negociadora que precedís
un no contundent als
pressupostos discrimina-
toris, a un Estatut light i a
una reforma decorativa de
la Constitució, tindria
sentit. Però per tenir ca-
pacitat negociadora, el ca-
talanisme polític hauria
d’explicitar, primer de tot,
quin horitzó persegueix. I
després, establir amb cla-
redat i ambició els mínims
imprescindibles per donar
el sí en cada cas. El con-
trari de tot això, un no in-
negociable que només ser-
vís per netejar consciènci-
es, seria tan estratègica-
ment estèril com un sí en
forma de xec en blanc.

■ Eduard Vallory i Subirà. Politòleg i
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EL CAU DE LA GUINEU

El retrobament
amb Joan Vinyoli
V i n y e t P a n y e l l a

T
ot just acabat el I Simposi In-
ternacional Joan Vinyoli, cele-
brat aquest darrer cap de set-
mana a Santa Coloma de Far-

ners, arriba l’hora de les reflexions so-
bre el que, en suma, ha significat. En
primer lloc i primordialment, ha com-
portat la situació, o la resituació, de Jo-
an Vinyoli dins del sistema literari ca-
talà i dins del context de la poesia eu-
ropea i universal de la segona meitat
del segle XX; les aportacions dels re-
presentants del sector acadèmic dels
Països Catalans han estat, en qualsevol
cas, inqüestionables.

En segon lloc, s’ha mostrat l’evidèn-

cia de la necessitat de la reedició de les
obres de Vinyoli en un format accessi-
ble per a tota mena de butxaques –hom
tenia sempre a mà el volum blau de
l’obra completa...–. En tercer lloc, s’ha
evidenciat que la presència de Joan Vi-
nyoli en la literatura catalana actual i la
seva pervivència més enllà dels anys de
purgatori per on transcorren els autors
els anys més immediats al seu traspàs,
és deguda en gran part a la seva alta
valoració i estima entre els poetes ac-
tuals. El simposi ha estat alimentat per
la visió de professors i de poetes gairebé
a parts iguals, i aquesta és una caracte-
rística molt, molt singular de la qual

només Vinyoli i pocs altres poden gau-
dir. La gran conclusió, però, és una i
unànime: Vinyoli és un gran poeta no
només per haver seguit la seva vocació
fins als límits que la vida li va imposar
i, fins i tot, depassant-los, sinó perquè
l’impuls, la sensibilitat, la convicció i la
força creativa el van acompanyar du-
rant tota la vida, malgrat el silencia-
ment, el menysteniment i l’oblit de què
durant determinats anys va ser objecte.

El cas Vinyoli, o la seva fortuna crítica
i literària, resulta paradigmàtic de les
paradoxes en què viuen el nostre medi
acadèmic, la crítica literària i la indús-
tria editorial. Per aquest motiu em
sembla especialment important l’èxit
que ha obtigut i l’ambient d’atenció,
entre expectant, amatent i crítica, que
hi ha planat. Amb una clara voluntat de
continuïtat es van emplaçar els assis-
tents per a dintre de cinc anys a Begur
i per al 2014, centenari del naixement
del poeta, a Barcelona.

El simposi ha gaudit d’una excel·lent
i encertada cobertura acadèmica i poè-
tica, d’una interpretació plàstica im-
pressionant amb el cartell de Perejau-
me, d’una interpretació musical i lírica
de primer ordre amb Rafael Subirachs,
Gisela Bellsolà, Toti Soler i Carles Ra-

bassa, i d’un seguiment per part del
públic local i forà per damunt de totes
les previsions. Del rigor i de l’interès de
les aportacions literàries, interpretati-
ves, crítiques i memorialístiques en
donarà fe l’edició de les actes: esdevin-
dran, alhora, una peça clau per a la bi-
bliografia vinyoliana i per als estudis
referents a literatura catalana de la
postguerra fins als nostres dies. Ha
gaudit, i no en lloc menor, d’una orga-
nització que a més d’entusiasta ha estat
de constant i provada eficàcia.

El simposi dedicat a Joan Vinyoli ha
esdevingut el seu retrobament amb tots
i cadascun dels assistents per raons in-
tel·lectuals, líriques o, simplement, me-
morialístiques o biogràfiques. Ho ha
estat, també, amb el poble i amb el
paisatge de la infantesa i de la joventut.
La bellesa tardoral del Parc de Sant
Salvador, de Santa Coloma de Farners,
ha constituït l’escenari natural i alta-
ment emotiu de l’homenatge al poeta i
al personatge. Ha estat molt més que
una reivindicació dels orígens o de l’o-
bra, perquè tothom, a la seva manera,
ha retrobat el seu Joan Vinyoli en el
poeta de tots.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


