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El primer de març, el País Basc està convo-
cat a les urnes. Una democràcia de la
culta Europa on un grup radical, ETA, as-
sassina, extorsiona i terroritza, i un

Estat de dret prohibeix l’organització política de
l’esquerra independentista,empresonapreventi-
vament els qui gairebé no han tingut ni temps de
formar partit i deixa de facto sense representa-
ció natural una mitjana de població per sobre del
15%. El partit majoritari, el PNB, que ha tingut
sempre la presidència, crea un problema essen-
cial a Espanya plantejant un referèndum d’auto-
determinació, que és tombat a les Corts amb el li-
deratge d’un partit, el PSOE, que poc després
s’aguanta al govern gràcies al fet que el PNB, al
qual ha humiliat, li aprova els pressupostos.

AQUESTS DOS PARTITS ESTAN FREC A FREC a veure qui
guanya aquestes eleccions. En cas d’empat tèc-
nic, les enquestes anoten que el que la ciutadania
prefereix és que s’entenguin i governin en coali-
ció. L’acord PNB-PSE és una fórmula ja assajada
amb èxit durant 13 anys, i va donar un període
de creixement econòmic i d’estabilitat instituci-
onal, en què es va impulsar un acord de molt més
ampli espectre, el Pacte d’Ajuria Enea, contra la
violència i a favor d’una resolució dialogada del
conflicte.

PERÒ LA COALICIÓ POT TOPAR AMB UNA ALA indepen-
dentista del PNB que no suportaria pactar amb
una oposició que allà no és l’estàndard de projec-
te social sinó la de definició nacional. I toparia
amb una ala espanyolista del PSE-PSOE que pre-
feririagovernar tambéen aquestaclau,peròcan-
viada de signe, amb el suport dels qui són la seva
oposició a Espanya, el PP.

LA QÜESTIÓ NACIONAL ÉS EL TEXT d’aquest context. I
també infla un globus de complexitats afegides.

D’UNA BANDA, ELS NACIONALISTES BASCOS defensen
una identitat repartida en dos Estats, i en un
d’ells en dues autonomies. I discrepen d’entrada
encoms’anomenen:EuskadioEuskalHerria.No

és un debat qualsevol, perquè el modern (és una
manera de dir) fundador del nacionalisme basc
vaserquivaencunyarEuskadi, i elnuclimésdur
(noésunamaneradedir)d’aquestnacionalisme,
ETA, va encunyar la seva primera sigla a partir
d’aquesta denominació d’origen.

D’ALTRABANDA,ELSPARTITSCONSIDERATSno naciona-
listes admeten una primera precisió en forma
d’adjectiu: no nacionalistes bascos. Però, grosso
modo, poden ser nacionalistes espanyols (PP i
una part del PSE), federalistes (PSE i una part
d’EB/IU) i confederalistes (l’altra part d’IU i una
part del PNB i EA). S’afegeix al trencaclosques el
partit espanyolista Unión Progreso y Democra-
cia, la líder del qual, Rosa Díez, va ser set anys
consellera del govern de coalició PSE-PNB i esta-
va tan encantada de tot plegat que va popularit-
zar l’eslògan Ven y cuéntalo. Pot ser la gran usu-
fructuaria d’una autòlisi del PP que va començar
allà amb la catilinària contra María San Gil.

ELS PARTITS NACIONALISTES BASCOS ACUDEIXEN a les
urnes amb el PNB i EA segregats després d’una
coalició posterior a una escissió, i un partit rela-
tivament nou que busca reeditar representació,
Aralar.Totsesperen,amésamés,espigolaralgun
vot de l’esquerra independentista. Nou escull, ja
que una part d’aquesta esquerra considera ene-
mic el PNB i traïdor Aralar.

LANOPRESÈNCIAABERTZALEALPARLAMENTde Gasteiz
fa que la geometria variable esdevingui trigono-
metria: impossible una majoria nacionalista i di-
fícil de reeditar l’actual fórmula PNB-EA-EB,
l’últim compromesso storico del postmarxisme,
entotsdossentitsdel terme:deKarl, l’aliançadel
comunisme i la democràcia cristiana; i de
Groucho, els nacionalistes rurals d’Arana i els
proletaris internacionalistes de Lenin.

CAL SUMAR-HI, EN FI, EL FACTOR HUMÀ DE DOS pesos pe-
sants i sòlids polítics, Ibarretxe i López, que hau-
ran de pescar vots als seus flancs extrems però
que, si s’acaben trobant, serà al centre.

Antoni Batista Periodista

Votarenunpaísestrany
“Elspartitsnacionalistesbascos
acudeixenalesurnesambelPNBi
EAsegregatsdesprésd’unacoalició
posterioraunaescissió,iunpartit
relativamentnouquebusca
reeditarrepresentació,Aralar”

UnavellaimoralEuropa?

Diuen a Amèrica que qui
s’ho pot permetre ha de vi-
atjar a Europa almenys un
cop a la vida. Parlo de Bue-
nos Aires i sóc conscient
que m’estic referint a un
univers peculiar, els parà-

metres del qual són Nova
York com a capital cultu-
ral i Miami com a basar.
Europa és una altra cosa.
És mite i cultura, però
una cultura poc activa,
monumental, de fer-hi
fotos. Vull dir que té poc
pes com a paisatge moral.
Europa hauria de ser
conscient del poc abast de
la seva influència quan
planteja coses grandilo-
qüents com la refundació
del capitalisme o la preva-
lença dels seus valors so-

cials i democràtics (que
els té) com a model de
desenvolupament.

Vista de prop, a mi Eu-
ropa se m’apareix com un
gran mercat vocacional.
Vaig tenir la paciència de
llegir-me el tractat aquest
que es posava a votació i
les persones hi són referi-
des més com a “treballa-
dors” que no pas com a
ciutadans, i més com a
ciutadans als quals cal
protegir amb una regula-
ció mil·limètrica del mer-

cat (precisament) que no
pas com a ciutadans amb
consciència política i cul-
tural. Això no treu que la
construcció d’Europa
com a artefacte polític
sigui engrescadora. El
problema és que l’econo-
mia no abandonarà les
seves maneres de fer, per-
què és un afer de cost-be-
nefici. És el coixí social el
que cal preservar per re-
fundar el capitalisme, i la
xarxa ciutadana i l’aten-
ció política, però això és el

primer que salta quan ar-
riba la crisi. Vegeu els
obrers britànics recla-
mant per a ells la poca
feina que queda.

Europa no canviarà cap
regla, el mercat financer
frenarà tot solet perquè
ha après que de fum no
se’n viu, i el teixit social,
que és el gran patrimoni
europeu, patirà. Davos ho
ha dit clar: vindran tensi-
ons. És aquí on Europa es
juga el seu model i la capa-
citat de donar lliçons.

EN DIRECTE

El
Consell
de les
Arts

Josep Maria
Fulquet

Sembla que el Parlament ha
donat el vistiplau a la consti-
tució del Consell de les Arts
de Catalunya,que, segons
tots els pronòstics, ha de
vetllar per la política cultu-
ral i vigilar de prop la con-
cessió de les subvencions
per a la creació artística.
En un país normal, de polí-
tica cultural consolidada,
l’assumpte no passaria de
ser anècdota, un canvi
d’orientació en una acció
cultural independent del
color del govern. Aquí,
però, la creació de l’organis-
me esmentat desperta ex-
pectatives i, per què no dir-
ho?, algunes reserves. Per
la banda de les primeres, es
tracta de veure què fan, i
com s’ho fan, aquests onze
intel·lectuals orgànics, per
invertir la dinàmica cultu-
ral en una societat que no
ha sentit mai la cultura
“com a element d’interlo-
cució, útil per reflexionar
sobre la persona i el seu en-
torn”, per dir-ho com el seu
president. ¿Tindrem, final-
ment, política cultural? La
gent és molt malpensada, i
més d’un sospita que això
no passa de ser un pas més
en el repartiment de ca-
nongies i sinecures amb
què els amics afavoreixen
els amics. Pel que fa a les re-
serves, que a la nòmina del
Consell hi constin poetes i
novel·listes és una nova
prova de la força que té en
aquest país la figura de l’ar-
tista-funcionari, és a dir, la
quantitat de, en realitat,
falsos poetes i novel·listes
amb vocació –aquesta sí,
autèntica– de funcionari.
D’individu que, desviant
l’atenció dels misteris més
profunds de l’home, ja no
és el ser “més solitari, més
apartat de tots”, com volia
Rilke que fos l’artista, sinó
un comptable a sou del go-
vern que el paga. Que trist.

Patrícia
Gabancho
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