
AVUI30 DISSABTE, 24 DE MARÇ DEL 2007Diàleg

Fa una trentena d’anys, quan jo era se-
cretari general d’ERC, un amic del PSC
(aleshores influent, ara retirat de la po-
lítica activa), en conversa de cafè i a títol

purament personal, intentava de convèncer-me
que el que convenia a Catalunya era que els nos-
tres respectius partits reprenguessin l’aliança
estable que l’Esquerra i la Unió Socialista havi-
en mantingut des de la fundació de l’Esquerra
el 1931 fins a la dissolució de la Unió Socialista
el 1936. Com que la relació de forces s’havia to-
talment invertit, en la nova aliança –afegia—
s’haurien també d’invertir els termes i l’Es-
querra hauria de resignar-se al paper de satèl·lit
que en els anys de la República la Unió Socialis-
ta havia acceptat.

EL MEU AMIC NOMÉS VEIA avantatges en un tal acord:
es barrava el pas al centredreta, es posaven a rat-
lla els comunistes i, sobretot, s’aconseguia que
la declinació del catalanisme, que ell veia ineluc-
table, es produís sense traumes.

EL MEU AMIC, EN EFECTE, CREIA que el catalanisme ja
no tenia futur. No ho lamentava, i davant meu al-
menys, no se n’alegrava. Simplement ho consta-
tava. Des del seu punt de vista el franquisme, en
aquest aspecte, havia triomfat de manera irre-
versible i l’evolució del món no feia sinó consoli-
dar el seu triomf. Era només qüestió d’unes quan-
tes generacions perquè Catalunya esdevingués
una segona Occitània i l’últim reducte del català
fossin quatre poetes floralescos. Els polítics res-
ponsables havíem d’assumir aquesta realitat i en-
carrilar les coses perquè aquest final fos el menys
dolorós possible. El nostre darrer deure envers el
catalanisme havia de ser assegurar-li una bona
mort, és a dir, ajudar-lo en l’eutanàsia.

ELS MEUS COMPANYS DE L’ESQUERRA d’aleshores, i jo
mateix, no ens avinguérem a aquests planteja-
ments. Vèiem el catalanisme malparat, però no
ferit de mort. Teníem fe en Catalunya i confiàvem
que una jove joventut, no contaminada pel fran-
quisme, redreçaria la situació. Com que érem
conscients de la nostra feblesa, hauríem accep-
tat col·laborar estretament amb el PSC des d’una
posició subordinada, si el PSC hagués estat un
partit independent, com ho fou la Unió Socialis-
ta. Però vèiem que el PSC era poc més que un
fragment del PSOE i sabíem que el PSOE, enca-
ra que amb més suavitat que la dreta, continua-
ria fent seu l’assimilisme espanyol. Per tant ERC

va seguir la seva via de fidelitat al pensament de
Macià, que havia estat el capdavanter dels seus
fundadors, i això segurament va permetre que el
partit lentament recuperés força i esdevingués la
peça clau que és avui.

HAN PASSAT TRENTA ANYSdes de la conversa que ara
evoco. I bé, humilment haig de reconèixer que el
meu amic socialista veia les coses més clares que
jo, perquè finalment és ell qui ha triomfat. ERC,
a canvi de poder administratiu, que permet re-
soldre problemes personals de tot tipus, ha ac-
ceptat joiosa la satel·lització que aleshores refu-
sàrem. I el futur del catalanisme és més negre que
mai. Sense projecte nacional, la nova immigració
només pot fer que aombrar-lo. De tots costats
l’eutanàsia ja s’ha posat en marxa. Convergència,
impacient de tornar al poder, es deixà enganyar
pel tarannà de Zapatero i, quan el Parlament en-
cara era a temps de retirar la proposta d’Estatut,
n’acceptà una versió emasculada que l’Esquerra
es va quedar sola a rebutjar. De moment no veiem
venir ni més diners ni les indispensables infraes-
tructures i Iberia i la Renfe segueixen ignorant-
nos. Com que no convenia a Zapatero, que prou
feina té amb ETA, s’ha decidit de no recórrer la
llei espanyola de dependència, malgrat el parer
unànime del Consell Consultiu. Amb més solem-
nitat que mai s’ha acceptat, doncs, de renunciar
a una de les poques competències que quedaven
ben especificades. I el president Montilla i els seus
consellers, rebutjant enfrontaments, evitant fer
soroll i ponderant la discreció, van fent revisio-
nisme nacional, és a dir, van administrant els cal-
mants necessaris al procés d’eutanàsia. ERC, per
la seva banda, n’elabora els principis teòrics: des-
politització de la llengua i substitució del catala-
nisme titllat d’identitari pel “catalanisme social”,
una invenció aplicable sense límits geogràfics que
prescindeix del fet diferencial, que era la base ma-
teixa del catalanisme de sempre.

RECONEC QUE FA TRENTA ANYS no vaig saber adonar-
me de quin costat bufava el vent. Però sóc massa
vell per canviar d’idees i durant el poc temps que
em queda de vida continuaré fent meva la divisa
d’aquell tenaç lluitador contra els espanyols que
fou Guillem el Taciturn: no cal esperar per em-
prendre, ni reeixir per perseverar. I mala sort si
al final jo no puc fer altra cosa que portar un ciri
a un altar llunyà, que vaig veure a Praga fa sei-
xanta anys, consagrat a l’apòstol Judes Tadeu, el
patró de les causes perdudes.

LA POSICIÓ D’ERC ÉS LLUNY DE
LA QUE TENIA FA TRENTA ANYS Heribert Barrera Expresident del Parlament de

Catalunya i d’ERC

Satel·lització ieutanàsia

“ERC, a canvi de poder
administratiu, que permet
resoldre problemes personals
de tot tipus, ha acceptat
joiosa la satel·lització que
aleshores refusàrem”

VOLTA D’HORITZÓ

La Xina
ja té
propietat
privada

J.J. Navarro
Arisa

Des de fa uns quants dies, el
líder revolucionari i funda-
dor de la moderna Xina, Mao
Zedong, deu estar tremo-
lant a la seva tomba. Fa
menys d’una setmana, els
dirigents xinesos van reha-
bilitar quelcom que Mao
havia abolit quan va triom-
far la seva revolució, ara fa
58 anys: la propietat priva-
da. La mesura, que es po-
dria qualificar pròpiament
de “contrarevolucionària”
(quelcom que no li hauria
agradat gens a Mao) té com
a objectiu potenciar encara
més el remarcable creixe-
ment econòmic xinès. Tot i
així, l’espectre de Mao no
pot estar del tot malcon-
tent, perquè el dret a la pro-
pietat privada té límits. Els
nous propietaris xinesos
podran posseir béns o mit-
jans de producció, però la
propietat de la terra restarà
una exclusiva de l’Estat,
que continua sent nominal-
ment socialista. Hi ha qui
diu que són precisament
aquestes limitacions les que
poden portar problemes,
perquè probablement faran
créixer les diferències de ri-
quesa i estatus que ja hi ha
a la Xina entre la població
urbana i la de zones rurals.
Més endavant, quan la Xina
esdevingui la superpotència
que està destinada a ser, la
diferència entre els que pu-
guin ser propietaris i els que
no serà molt més significa-
tiva. De moment, però, els
dirigents xinesos ja s’han
assegurat que l’essència del
llegat de Mao no sigui del
tot traïda. La Xina no és ni
vol ser una democràcia, i
malgrat la suavització de
les lleis de propietat, l’únic
amo veritable i determi-
nant continua sent el ma-
teix que quan Mao Zedong
es va fer amb el poder:
l’Estat. Haurà de passar en-
cara força temps abans que
els nous propietaris xine-
sos puguin fer valer els
drets dels seus patrimonis
a l’esfera del poder polític.
La recuperació xinesa de la
propietat privada no altera
l’horitzó d’aquell país ni del
món: si de cas, és un recor-
datori de la fragilitat dels
canvis que es volen eterns i
revolucionaris.

Desdelconeixement
És evident que el valor d’un es-
criptor habita en els seus lli-
bres i que el tracte personal
amb un autor que admirem
no afegeix ni una coma al
que en el fons importa. Fet i
fet, el coneixement dels es-
criptors no pot aportar gaire
a un lector de veritat, però,
en canvi, sí que pot aportar
alguna cosa a la literatura.
Ens ho demostra un llibre

apareix, per exemple, la ti-
bantor d’Espriu, la verbor-
rea recitadora de Foix, el
castissisme de castellà vell
de Delibes, la descortesia de
Pla, la xuleria de Cela o la
calba tribunícia de Sagarra.
Però aquestes amenes des-
consideracions s’amaren ací
d’afecte i d’una tendresa
subtil i ben administrada. A
més, inclou fins comentaris

d’estil, com en la disquisició
sobre els adjectius planians.
Espinàs és un observador
precís i també un prosista
econòmic i altament efectiu,
que ha après molt dels seus
mestres, i ens ofereix un en-
vejable exemple d’equilibri
entre el suc sensible i el bruc
mental. Per això, no és es-
trany que siga un “conven-
çut, infatigable, colossal ad-

mirador” de Pla –i dels al-
tres–, tot i haver-lo conegut.
Un amic que no era del país
em digué un dia que valia la
pena aprendre català per
poder llegir gent com Espriu,
Foix, Pla i Sagarra. Trobe
que, un cop s’ha après, llegir
un llibre com aquest no hi
desdiria. Al contrari. Fent
humans els escriptors, fa
honor al seu ofici.

‘RELACIONS PARTICULARS’ Enric Sòria Escriptor

com Relacions particulars
de Josep M. Espinàs, que és
un breu recull de retrats de
sis autors que Espinàs ha
tractat al llarg dels anys.
Aquests retrats estan es-
crits des del respecte, però
no són hagiografies. En qua-
tre traços incisius, s’hi
apunta el perfil del perso-
natge amb una plasticitat
no exempta d’ombres. Hi
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