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U:LACRISIGLOBAL,ELLABERINTESPANYOL i les pròpies
insuficiències catalanes requereixen –al costat
del programa de govern– un projecte de renova-
ció de llarga durada. Cal un projecte estratègic
que permeti al país trencar cotilles mentals i ori-
entar les sortides reals als problemes d’avui. L’es-
tablishment estatal sembla haver optat per la via
d’amuntegaralracódelescoses intranscendents
els problemes envers Catalunya. Per fer-hi front,
calunarespostaclara icontundentdelscatalans,
cal un programa catalanista d’urgència.

DOS:ELFINANÇAMENTFAINAJORNABLE configurar una
veritable causa comuna. És una obligació de tots,
líders i ciutadans. No valen els càlculs partidis-
tes. És hora de dir prou, de sumar actituds i no
només de jugar amb les xifres. Els ajornaments
són inacceptables. Està en joc la dignitat del pre-
sident de Catalunya i del líder de l’oposició. L’un
s’hi juga la cadira, el sentit de les seves dependèn-
cies i la credibilitat de lideratge; l’altre, la credi-
bilitat del seu projecte de Casa Gran.

TRES: ÉS IMPERIÓS QUE UNA CASA GRAN de tots els ca-
talans decideixi dignificar i fer valdre l’Estatut.
La seva situació és vergonyosa. Segrestat per
l’Estat i abandonat per la nació. Sense defensar
amb convicció allò que el Parlament va votar i el
referèndum va avalar, cap projecte catalanista
serà creïble.

QUATRE: ÉS APRESSANT AMPLIAR LA BASE social del ca-
talanisme. El catalanisme ha de ser la veritable
casa comuna de tots els catalans que aspiren a
exercir el dret a un autogovern democràtic, efi-
cient i amical. El catalanisme dels entesos de poc
serveix; ha de ser cosa de ciutadans: vells i nou-
vinguts, grans i joves, independentistes i federa-
listes. El catalanisme requereix accentuar les
coses compartides i no les diferències, insta a
consolidar un substrat comú de referència, un ci-
mentquefapossible laconvivència irelliga laplu-
ralitat i la diversitat. Afeblir el catalanisme és
adobar el pitjor espanyolisme, el que predica uni-
tarismes i exclusivismes.

CINC: ÉS URGENT DEIXAR DE TIRAR-SE els plats pel cap
entre els partits catalans. Ara per ara, malaura-
dament, el federalisme, el federalisme plurina-
cional i l’independentisme són més etiquetes
que projectes operatius. Són formulacions fàtu-
es. És un error descomunal que els partits les
converteixin en territoris estancs, destinades a
les clienteles pròpies. Han de ser projectes refe-
rència, i no cases o causes de divisió.

SIS: ÉS D’EXTREMA URGÈNCIA FER UNA LLEI electoral
nova. Cal retornar alè vital a la política i una
mica de veu a la ciutadania. El model polític ca-
talà ha arribat a la fi d’un cicle. Els partits són
corporacions opaques que defensen millor els
interessos dels dirigents que no pas els interes-
sos de la gent. És inajornable una llei nova, i
només es farà si la societat ho exigeix.

SET: ÉS IMPERIÓS UN PACTE PER TAL QUE els interessos
dels catalans estiguin més ben defensats a les
institucions de l’Estat. Les necessitats dels ciu-
tadans d’ara obliguen a no perdre ni la més pe-
tita oportunitat d’esgarrapar Estat. No s’és més
catalanista per mirar a un altre costat. L’Estat
espanyol és aquí, i qui defuig guanyar-hi posici-
ons defuig defensar de manera adient els inte-
ressos dels catalans.

VUIT: PER ÚLTIM, ÉS INDEFECTIBLE ACTIVAR un ampli
procés de debat estratègic. Calen uns estats
generals que indiquin què vol ser la Catalu-
nya de demà. Sense una mirada a llarg termi-
ni no hi haurà mai autogovern. Cal refer el
model econòmic i cal reconfigurar el sistema
cultural. Sense democratitzar els coneixe-
ments, sense prioritzar valors com l’ex-
cel·lència, l’esforç i el sentit de comunitat mai
es construirà una nació autogovernada de la
qual es pugui sentir orgull.

NOU: ÉS PEREMPTORI QUE ELS CATALANS abandonem
la indefinició. Els temps complicats exigeixen
confiança en la intel·ligència, en la unitat i en
les apostes transversals i cíviques.

Ferran Mascarell Historiador
opinio@ferranmascarell.com

Programad’urgència
“És indefectible activar un
ampli procés de debat
estratègic. Calen uns estats
generals que indiquin què vol
ser la Catalunya de demà. Sense
una mirada a llarg termini no hi
haurà mai autogovern”

Racismevoluntari

Em fatiga l’analogia de re-
baixes que equipara ZP a un
mag conillaire. Els il·lusio-
nistes ens fan veure objec-
tes irreals, és cert, però
només acceptem l’engany
si el mecanisme que sus-

tenta la mentida és artís-
tic. ZP treu conills, però
d’un barret transparent,
ple d’animalons ensinis-
trats; no hi ha truc ni vir-
tut. Contràriament, el pre-
sident s’assemblaria cada
vegada més al cínic que vo-
mita compromisos amb la
intenció oculta d’embafar-
nos d’informació (servida
amb cadències sonores
ampul·loses, només falta-
ria). Solament així puc ex-
plicar que la societat civil
–i l’estament opinador–

hagin passat per alt du-
rant setmanes una inicia-
tiva tan vergonyant com el
plan de retorno volunta-
rio. Aquesta proposta, dis-
fressada amb la pretensió
lloable d’ajudar els immi-
grants a tornar als seus pa-
ïsos per cobrar-hi la pres-
tació d’atur, amaga un re-
refons d’una perversitat
fastigosa. Crea, primera-
ment, la sensació que la
immigració legal no és res
més que una moneda de
canvi. Morta la fal·lera del

totxo i amb l’atur escume-
jant, si no podem crear
llocs de treball associats a
les indústries en decaï-
ment, doncs eliminem el
problema, exiliant-lo; si no
recicles, xato, almenys ex-
pulsa! Poc importa el dèfi-
cit pressupostari que es
creï, o el fet que aquests es-
panyols de ple dret (que
han fet fracassar la inicia-
tiva, ignorant-la) puguin
haver arrelat a casa nos-
tra; “Adelita, firme aquí y
gracias por todo”. Després

els zetapés, mentre encara
canten la internacional als
mítings (pobre Marx,
quins hereus!), fins i tot
tenen la barra de suggerir
als treballadors que tornin
en tres anys. Però encara
més sòrdida és la llei del si-
lenci dels mediàtics es-
querrans. On sou, multi-
cultis? Hi ha algú que criti-
qui l’amo, quan ataca la
diversitat? O potser, quan
el sou perilla, no toca par-
lar del racisme voluntari?
bernatdedeu@gmail.com

AL PEU DEL CANÓ

El
castellà

Enric
Vila

Hi ha una relació entre la xiu-
lada al rei i el sentiment de
molts catalans vers el caste-
llà. Igual que hi ha una rela-
ció entre l’amor al català de
Gaudí, de Pla, de Cambó o
de Pau Casals, i la gesta de
Laporta i Guardiola. Què
vol dir que la tercera hora
de castellà no cal perquè ja
es parla al carrer? Si no es
parlés, tampoc caldria. A
Catalunya es parla molt en
castellà. Aquí vivim i dei-
xem viure i si haguessin
vingut milions de xinesos
coneixeríem el xinès. Ara
bé: que per ventura els mi-
llors homes de la història
del país li deuen alguna
cosa, al castellà? Que per
ventura Núñez o Cercas o
Montilla haurien fet res de
profit en una Catalunya
tan castellanitzada com el
País Valencià? Que es re-
corda algun moviment
constructiu parlant en cas-
tellà a Catalunya? És cínic
apel·lar a la llibertat amb
l’exèrcit a favor teu. És
cínic dir que el castellà és
una llengua del país, amb
el paper que ha jugat. És
baratet apel·lar a la llengua
materna dels que no vas
poder alimentar, després
d’atemptar contra aquest
principi durant segles. El
castellà no donarà mai res
excepcional a Catalunya
perquè treballa per a un
altre centre de poder, com
l’anglès o el francès. Debili-
tar el català és un error.
Vagin a Perpinyà, vagin a
Gènova. És lògic que els
moments més baixos de la
història del país coincidei-
xin amb els de més caste-
llanització. Els castellano-
parlants haurien de ser
els primers a voler que el
català s’ensenyés bé a les
escoles. Sense l’amor al
català, això ja seria com
Andalusia, però amb au-
topistes de peatge.

Bernat
Dedeú
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