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La nostra política només té sentit si millora la qualitat de vida

Estatut i país

S
B e r n a r d o F e r n á n d e z

egons ens diuen la co-
missió parlamentària
que està treballant la
redacció del nou Estatut
ho està fent a bon ritme.
Això ens fa pressuposar

que tard o d’hora se’n podrà fer una
primera lectura.

Serà aleshores quan, de veritat, po-
drem veure fins on cadascun dels
grups polítics està disposat a sacrificar
els seus interessos legítims però secta-
ris (de sector) pels de país.

És cert que fins ara tothom ha dit
que estava disposat a fer el que cal-
gués per tirar endavant l’Estatut que
avui necessita i vol el nostre país. Però
aviat arribarà el moment de posar
lletra a la música i això pot ser que
sigui un xic més complicat del que a
priori ens sembla.

¿Vull dir amb això que serà impos-
sible assolir el consens necessari
perquè hi hagi un nou Estatut? No, ni
de bon tros. El que vull manifestar, i
hem de ser conscients d’això, és que
resulta molt difícil arribar a un text
que pugui ser assumit pel conjunt de
les cinc forces polítiques que avui te-
nen representació al Parlament de
Catalunya.

Com és lògic, aquesta seria la situ-
ació més desitjada, però si aquesta
unanimitat no és possible, amb el vot
favorable de quatre forces polítiques,
un suport transversal dels agents so-
cials i el suport ciutadà tindrem un
Estatut que gairebé ningú no podrà
rebutjar.

De tota manera, cal no perdre de
vista l’actitud del senyor Josep Piqué i
els seus, als quals, arran de la crisi del
Carmel, els va faltar temps per dir que
potser era el moment de retallar la

reforma estatutària.
Tampoc serà sobrer
estar pendents i
veure de quina for-
ma evoluciona CiU
quan vegi que s’a-
propa l’hora de la
veritat i es pot acon-
seguir allò que en 23
anys ells no van vo-
ler o no van poder
aconseguir.

Agradi o no, estem
davant d’una nova
etapa en les relacions
entre els governs
d’Espanya i Catalu-
nya. Ha arribat el
moment de substi-
tuir l’enfrontament
polític per la col·la-
boració institucional.
Ja no val embolicar-se
en la bandera i justi-
ficar les mancances i
carències pròpies
amb un suposat o fals
enemic exterior. Això
s’ha acabat, ja no to-
ca. Avui, el diàleg, el
pacte i el consens són els signes d’a-
questa nova etapa. La codecisió ha de
ser la norma d’aquest nou temps.

Volem i necessitem un nou Estatut,
perquè cal consolidar els drets de la
ciutadania catalana. Avui, més de set
milions de persones conformen la Ca-
talunya real d’aquests inicis del segle
XXI. Necessitem, i això és clau, millo-
rar substancialment el sistema de fi-
nançament i, alhora, conèixer primer i
equilibrar després, fins on sigui possi-
ble, les nostres balances fiscals.

Tots sabem que per fer política fan

falta diners. En aquesta qüestió a Es-
panya tenim dues maneres de plante-
jar el problema. Una és la fórmula que
ha fet i està fent servir el País Basc, i
una altra, la que s’impulsa des de Ca-
talunya. Crec, amb sinceritat, que a
tothom li convé més la via catalana.

Ara bé, el nou finançament no pot
ser solament una declaració de princi-
pis. Hem de ser conscients que per
aconseguir més diners l’Estat ha
d’augmentar la seva capacitat recapta-
tòria o, dit d’un altra manera, ha de
tenir més ingressos. Perquè, no ens

enganyem, ningú no voldrà veure re-
duïda la seva part de pastís i no serveix
el subterfugi utilitzat pel PP la legisla-
tura passada d’augmentar la capacitat
recaptatòria de Catalunya i després
rebaixar els impostos. Això va ser,
senzillament, una presa de pèl.

Ara bé, això no és tot. Cal més des-
pesa pública. És veritat que aquest go-
vern que ja porta dos pressupostos en
va fer un de continuïtat, el del 2004 (no

tenia cap altre remei)
i el del 2005, que ja va
comptar amb un
considerable esforç
per enfortir les polí-
tiques socials. Però
no n’hi ha prou. S’ha
de modernitzar l’ad-
ministració i fer una
aposta ferma i deci-
dida per modernitzar
l’economia producti-
va, les infraestructu-
res, l’educació i la sa-
nitat. També es fa in-
dispensable millorar
la cohesió social.
Aquest serà, sens
dubte, el millor camí
per sortir de forma
definitiva del mal
anomenat oasi català.

La nostra política
només té sentit si va
dirigida a millorar la
qualitat de vida dels
ciutadans. Al frontis-
pici imaginari del
Palau de la Generali-
tat s’han fixat com a
objectius dins d’un

marc de llibertats individuals i col·lec-
tives: la justícia social, un projecte
econòmic de progrés i sostenible i un
desenvolupament territorial solidari i
equilibrat, perquè entenem que hem
de ser capaços d’actuar de forma eficaç
a nivell local per poder donar soluci-
ons de nivell global.

En el fons, aquests han de ser els ei-
xos que donin contingut al nou Esta-
tut. La resta pot ser important o no,
però segur que serà accessòria.

■ Bernardo Fernández. Diputat pel PSC al Parlament de

Catalunya

EL CAU DE LA GUINEU

A Frankfurt, en català (2): posicionaments
V i n y e t P a n y e l l a

D
es del moment que una enti-
tat literària com l’AELC s’ha
manifestat clarament a favor
de la presència única dels es-

criptors en llengua catalana a la Fira
de Frankfurt del 2007 en tant que li-
teratura convidada, hem avançat un
pas de pardal pel que fa a posiciona-
ments sobre aquest tema. L’experièn-
cia de la Fira de Guadalajara, on es va
jugar amb l’equívoc de llengua i cul-
tura fins al punt de constatar quina
literatura figurava als titulars dels di-
aris i en el primer rengle dels proto-
cols, ha comportat posicionaments i,
implícitament, la demanda de clarifi-
cacions. De primer, vam ser alguns
escriptors que ens vàrem posicionar
des de diverses columnes d’opinió i en
tots els mitjans que vam tenir a l’a-
bast. Afortunadament, ha estat l’As-

sociació d’Escriptors en Llengua Cata-
lana, amb gairebé mil associats, que
ha assumit aquesta reivindicació que,
més que una reivindicació, és una
necessitat objectiva.

Pel que he sabut i pel que em co-
menten, la Institució de les Lletres Ca-
talanes no ha respost a la demanda.
L’Institut Ramon Llull, pel que sembla,
té la voluntat de repetir el model de
Guadalajara, potser amb un punt més
de discriminació positiva a favor de la
literatura catalana. Ho veurem quan es
presenti el projecte d’activitats previs-
tes per a Frankfurt 2007.

En qualsevol cas, crec que, atesa
l’envergadura de la qüestió, caldria un
posicionament clar de què pensa l’ad-
ministració cultural catalana sobre el
tema. També m’agradaria que es pro-
nunciés d’una vegada el Centre Català
del PEN Club, que ha estat pioner en el
tema dels drets lingüístics; si més no,
perquè molts dels escriptors que prac-

tiquem la doble militància associativa,
som del parer que a Frankfurt, en tant
que literatura convidada, s’hi ha d’a-
nar només en català. Per la resta, el
medi editorial, que hi és assidu, ja sap
la feina de promoció i venda que ha de
fer. Els posicionaments sobre aquest
tema, que des de fa unes setmanes van
adquirint visibilitat i presentant noms
propis, em porten a una qüestió no
gens menor que té força a veure amb el
que estem comentant, com és la
transparència cultural de les adminis-
tracions. Manllevo l’expressió de Salva-
dor Cardús, que fa poc ho explicava en
un dels seus articles amb claredat dià-
fana, parlant del “doble pessebre en
nom del pluralisme cultural –estatal i
autonòmic–” de què alguns gaudeixen.

Em pregunto si les associacions
d’escriptors en llengua catalana tin-
dran prou força i eficàcia per reivindi-
car clarificació i transparència davant
d’una qüestió tan concreta com

aquesta, o si toparan amb alguna paret
de vidre. Mentre que la resposta no
arribi, si arriba, continuarem essent
espectadors de la cerimònia de la con-
fusió i de l’ambiguïtat oficials calcula-
des a parts iguals.

Ara per ara, però, em pregunto què
deu significar, per als responsables de
les polítiques culturals vigents, ser li-
teratura convidada en una fira inter-
nacional de llibres. Aquest és un dels
àmbits on l’acció del sector públic
–l’administració cultural– i del privat
–la indústria editorial– sembla més
delimitada. ¿A qui li pertoca vendre
llibres, i qui ha de promoure el prestigi
i l’àmplia i diversa trajectòria de la li-
teratura catalana davant de la gran
ocasió que representa ser literatura
convidada a Frankfurt? La resposta,
queda clar, no es troba precisament en
mans dels escriptors.

■ Vinyet Panyella. Escriptora


