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El president Pujol va fer cèlebre fa uns anys aque-
lla frase de “el món de Catalunya és tot el món”.
Malauradament, però, al llarg de la història,
aquest món no ha estat sempre a l’abast de
Catalunya. Al segle XVI, per posar només un
exemple, la Corona de Catalunya i Aragó ja va
patir la prohibició per part del Regne de Castella
de comercialitzar amb l’aleshores nou continent
americà. De tal manera que els catalans, tot i el
greuge comparatiu i els greus perjudicis econò-
mics que comportava, es van haver d’espavilar i
van trobar rutes comercials alternatives a les del
Nou Món. Un món que s’engrandia de cop i que
no pararia de fer-ho fins que la globalització ha
escurçat de nou les distàncies i ha creat noves
formes d’interrelació i d’interdependència en l’àm-
bit mundial que sobrepassen les clàssiques fronte-
res de la sobirania estatal. Aquestes noves formes
d’interacció han propiciat l’aparició d’espais que

5



ofereixen oportunitats de participació a nous
actors internacionals, ara globals, protagonistes
de nous nivells de governança i de participació en
les estructures i organismes mundials. 

Com deia Joan Fuster, “la política, o te la fas o te
la fan”. En el context internacional, aquesta màxi-
ma es manté i pot anar encara més enllà: “la polí-
tica, o te la fas tu, o no te la farà ningú”. És per
això que cal buscar totes les vies, totes les esclet-
xes, i aprofitar totes les oportunitats que existeixen
per poder participar, per ser present, per ser cone-
gut en tot l’àmbit internacional. Així ho va entendre
ràpidament el mateix Pujol. Durant els anys del
seu mandat, Catalunya va desenvolupar una
extensa i intensa presència exterior. Aquesta
vocació internacional, però, anava mancada d’una
articulació institucional sòlida que tingués per
objectiu la construcció d’unes estructures sem-
blants a les d’un estat. El pes de la projecció exte-
rior el portava el mateix Pujol i es caracteritzava
per la seva practicitat i pel seu enfocament estric-
tament econòmic. En aquest sentit, durant aquests
últims quatre anys, s’ha fet una aposta decidida
per dotar de contingut polític allò que fins ara era
principalment projecció econòmica. L’actual
Govern de la Generalitat ha demostrat que el
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foment de la internacionalització de l’empresa
catalana i la captació d’inversió exterior no és
incompatible, en cap cas, amb la internacionalitza-
ció del conflicte polític català i amb la defensa i la
reivindicació dels drets i dels anhels de Catalunya
com a nació. 

Una mostra d’aquesta voluntat de l’actual Govern
d’actuar amb un clar sentit d’estat ha estat l’esta-
bliment d’una sòlida estructura institucional, de
caràcter transversal, que dóna cobertura a aquells
àmbits més importants de l’acció exterior catalana.
En primer lloc, cal destacar la creació de la
Secretaria d’Afers Exteriors, actualment
Comissionat d’Afers Exteriors i Cooperació, per
mitjà de la qual s’ha desenvolupat una important
activitat diplomàtica amb l’obertura de cinc noves
delegacions a l’exterior que actuen com a oficines
de representació amb clares dimensions institucio-
nals i polítiques. D’altra banda, el Govern ha con-
solidat la xarxa d’oficines per donar suport a la
internacionalització de les empreses catalanes
(ACC1Ó) i, mitjançant la important tasca de
l’Institut Ramon Llull, s’ha defensat i s’ha impulsat
la difusió de la cultura i de la llengua catalanes.
Alhora, també hem estat presents al món mitjan-
çant la promoció i l’exercici dels valors de la pau,
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la solidaritat i la no violència duts a terme per
l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament.

Tots aquests avenços són probablement fruit de la
creixent voluntat inequívoca de Catalunya de ser i
d’esdevenir un subjecte internacional de ple dret,
uns avenços que l’empenyen a ser present i cone-
guda en l’escenari internacional. Sovint, però, la
voluntat de Catalunya topa amb la de l’Estat
espanyol, que continua constrenyent i dificultant
que Catalunya desplegui plenament les seves
competències i els seus drets internacionals. Per
això, avui, malgrat ser la dotzena llengua europea
més parlada i ensenyada a cent vuitanta universi-
tats d’arreu del món –de les quals cent seixanta
ho fan en col·laboració amb l’Institut Ramon Llull–,
el català no gaudeix encara de la plena oficialitat a
les institucions europees; ni tampoc les seleccions
esportives catalanes poden participar en competi-
cions oficials, per posar només un parell d’exem-
ples.

Tradicionalment, l’Estat espanyol ha vist amb recel
i ha percebut com un atac frontal a la seva sobira-
nia qualsevol manifestació exterior de Catalunya i,
en general, de qualsevol altra comunitat nacional,
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de manera que sempre que ha pogut ha mirat
d’impedir-les o de dificultar-les. No sempre li ha
sortit bé i, fruit precisament del contenciós que
enfrontava el Govern basc amb l’espanyol en rela-
ció amb la legitimitat o no de les comunitats autò-
nomes d’obrir oficines a l’exterior, el Tribunal
Constitucional va dictar la famosa Sentència
165/1994, de 26 de maig, per la qual es reconei-
xia la competència de les comunitats autònomes
per exercir activitat internacional sempre que fos
per al desenvolupament correcte de les seves fun-
cions internament atribuïdes. Així doncs, el
Tribunal Constitucional aplicava el principi “in foro
interno, in foro externo”, que presideix l’acció exte-
rior dels principals governs autònoms del món, i
sentenciava que les comunitats autònomes poden
participar directament en organismes internacio-
nals quan es tracten matèries en què són compe-
tents i en aquelles en què les seves actuacions no
generen responsabilitats a l’Estat espanyol envers
els altres estats estrangers.

Emparant-se en aquesta jurisprudència del TC,
l’Estatut d’Autonomia del 2006 preveia, per prime-
ra vegada, des d’un punt de vista estrictament jurí-
dic, l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya
com un dret sobre la base de l’atribució competen-
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cial de l’article 193 i següents. El mateix precepte
conté un mandat adreçat principalment al Govern
de la Generalitat per exercir aquesta competència
i, per tant, el deure d’impulsar la projecció exterior
de Catalunya tot promovent i defensant els seus
interessos polítics, econòmics i culturals. 

Seria un error, però, creure que ens hem de limitar
únicament a l’exercici d’unes competències que
vénen fixades pel marc constitucional espanyol.
L’Estatut d’Autonomia ens en dóna l’empara jurídi-
ca, però més enllà del dret legal hi ha el dret legí-
tim derivat dels nombrosos tractats internacionals
que recullen els drets inalienables de totes les
nacions a decidir el seu futur. Això ens obliga a
defensar els nostres interessos, ja siguin polítics,
econòmics, socials o culturals, per totes les vies
possibles i en tots els àmbits, especialment en
aquells en què no disposem de la força ni del
suport d’un aparell estatal propi.

Ser un estat permetria poder representar directa-
ment i sense intermediaris els interessos dels ciu-
tadans catalans en el conjunt de les institucions
globals a les quals els catalans ens vinculem, ja
siguin les institucions europees o bé aquelles d’a-
bast mundial. Així, Catalunya podria fer escoltar la
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seva veu, participar, influir, aportar la seva manera
de veure les coses de manera directa i sense
intermediaris. D’entrada, tindríem vot a la
Comissió Europea, als consells de Ministres de la
Unió Europea, a l’Assemblea General de les
Nacions Unides o a les institucions financeres
internacionals. I també, en l’àmbit de la UE, en tin-
dríem al Banc Central, és a dir, en la política
monetària, de manera que podríem pressionar
perquè anés en consonància amb les necessitats
del conjunt de la ciutadania. Finalment, si
Catalunya fos un estat podria multiplicar la seva
capacitat en l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament i seria un altaveu eficaç per a les altres
nacions sense estat, altres col·lectius i ètnies que
veuen vulnerats els seus drets legítims, bo i apro-
fitant la nostra trajectòria nacional de lluita, defen-
sa i respecte de les minories.

El fet de no ser un estat no ha de servir d’excusa
perquè Catalunya no aprofiti tots els espais que
proporcionen les noves cotes de governança mul-
tinivell sorgides a partir de la globalització. Malgrat
les dificultats que suposa no ser un estat, cal des-
envolupar i promoure una activitat internacional
tan àmplia com sigui possible, per teixir lligams,
sinergies, complicitats i, en definitiva, per ser
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coneguda i reconeguda, quan arribi el dia, per la
resta d’actors internacionals. Catalunya té una
gran carta a favor, una targeta de visita envejable.
D’una banda, la cultura i l’economia catalanes
tenen un potencial i un prestigi equiparables a
qualsevol estat de primera línia del món. De l’altra,
el sòlid compromís que ha adquirit Catalunya en la
promoció dels valors de la pau, la solidaritat, la
cooperació i el diàleg arreu del món.

La cultura catalana és una de les principals cultu-
res sense estat del món i, a més, amb llengua
pròpia. La seva presència com a convidada d’ho-
nor a la Fira del Llibre de Frankfurt del 2007 va
suposar un reconeixement internacional a una cul-
tura “singular i universal”, que ha donat al món
noms tan il·lustres com els de Llull, Espriu,
Casals, Montserrat Roig, el doctor Trueta, Maria
Mercè Marçal, Gaudí, Miró, Tàpies, Maria del Mar
Bonet, Valentí Fuster, per citar-ne només uns
pocs. Aquesta herència tan fèrtil s’ha de continuar
defensant i potenciant, alhora que cal continuar
denunciant la gravetat del fet que la llengua cata-
lana encara no gaudeixi de la plena oficialitat a les
institucions europees a causa, principalment, dels
reiterats incompliments de les autoritats espanyo-
les.
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La llengua no és l’única que pateix un maltracta-
ment manifest per part de l’Estat espanyol. La
nostra economia també. L’espoli fiscal i els dèficits
històrics que Catalunya arrossega, les reticències
al compliment dels traspassos estatutaris acordats
legalment o les constants invasions competen-
cials, tenen una afectació directa en la nostra acti-
vitat econòmica. Aquesta situació s’ha accentuat
encara més amb la greu crisi econòmica i finance-
ra que sacseja el món i ha fet que la internaciona-
lització de les empreses catalanes sigui una
necessitat ineludible. Les solucions a la crisi no
vindran de Madrid, les hem de buscar a fora.
Internacionalitzar i diversificar l’economia catalana
serveix per no ser presoners de les decisions polí-
tiques estatals contràries als nostres interessos, ni
víctimes de les amenaces provinents de l’Estat
espanyol, com els boicots als productes catalans.

Tenim un teixit empresarial potent, emprenedor,
amb capacitat per innovar i, a més, gaudim d’un
enclavament geogràfic privilegiat que hem de
saber aprofitar i potenciar. Sempre s’ha dit –i és
cert– que Catalunya és la porta d’entrada
d’Europa i una cruïlla del Mediterrani.
Històricament, ha estat un lloc de pas de diferents
pobles i cultures que hi han deixat empremta tot
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forjant un tarannà obert i emprenedor. Tenim un
potencial logístic molt important, per això és clau
promoure i impulsar el corredor mediterrani millo-
rant les infraestructures i les connexions entre el
nord d’Àfrica i el sud d’Europa, i més enllà, cap a
l’Àsia i els mercats emergents. Cal, en definitiva,
que l’economia catalana sigui el motor del benes-
tar i de la prosperitat del nostre país, d’aquí que
sigui necessari que les empreses catalanes s’in-
ternacionalitzin i siguin competitives mundialment.

Finalment, un àmbit molt important de l’acció exte-
rior que mereix un capítol a part és el de la coope-
ració al desenvolupament. Durant els darrers
anys, Catalunya, sense tenir un estat propi, s’ha
convertit en un dels primers governs no estatals a
mantenir acords directes amb organismes multila-
terals com les Nacions Unides. És, a més, un dels
ens governatius que més diners hi destina, i que
hi té una aproximació i un pla estratègic propis,
amb les seves àrees estratègiques preferents
d’actuació, tant des del pla temàtic com des de les
zones on implementar l’acció cooperativa.
Catalunya és un país solidari, amb una societat
civil i un important teixit associatiu compromesos
amb valors com la pau, la democràcia i els drets
humans. 
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Des de sempre, històricament, hem estat un poble
amant de la negociació i el diàleg, que ha intentat
posar la resolució pacífica dels conflictes per
damunt de l’enfrontament armat. Uns bons exem-
ples d’aquest tarannà conciliador els trobem quan
ja al mateix segle XI constituíem les Assemblees
de Pau i Treva com a institucions eclesiàstiques
que limitaven la violència dels senyors feudals
durant l’alta edat mitjana. I més endavant, al segle
XIII, amb la institució del Consolat de Mar, com a
òrgan jurisdiccional creat per dirimir els conflictes
marítims i comercials. És important que Catalunya
projecti aquesta manera pròpia de fer, que exporti
una manera d’enfocar, prevenir, resoldre i reparar
els conflictes i es converteixi en una mediadora-
facilitadora de prestigi internacional.

En definitiva, tenim molt a dir, molt a oferir, i hem
d’encarar l’acció exterior de Catalunya sense com-
plexos, amb valentia i amb mentalitat de país.
Precisament un d’aquests catalans universals que
tant han fet per la cultura catalana, Salvador
Espriu, en el poema “M’han demanat que parli de
la meva Europa” veia en la integració de
Catalunya en una Europa unida una condició
necessària per a la plenitud nacional. I és que
només som en relació amb els altres. D’aquí que
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la projecció internacional de Catalunya sigui, més
que un dret, un deure; i tant una necessitat com
una responsabilitat.
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Consell Social

•	Comissions	Obreres	-	CCOO
•	Unió	General	de	Treballadors	-	UGT

•	Fundació	Josep	Irla
•	Fundació	l’Alternativa
•	Fundació	Nous	Horitzons
•	Fundació	Rafael	Campalans
•	Fundació	Cipriano	García
•	Fundació	Josep	Comaposada
•	Fundació	Catalunya	Segle	XXI
•	Fundació	Pere	Ardiaca
•	Fundació	Ferrer	i	Guàrdia
•	Fundació	La	Fàbrica
•	Fundació	Terra
•	Ateneus	Laics
•	Cooperacció
•	Entorn	SCCL
•	Escola	Lliure	El	Sol
•	Món-3
•	SOS	Racisme

•	Acció	Escolta	de	Catalunya
•	Acció	Jove	-	Joves	de	CCOO
•	Associació	Catalana	per	la	Pau
•	Associació	de	Joves	Estudiants	de	Catalunya	-	AJEC
•	Associació	d’Estudiants	Progressistes	-	AEP
•	Avalot
•	Casals	de	Joves	de	Catalunya
•	Col·lectius	de	Joves	Comunistes	-	CJC-Joventut	Comunista
•	ESPLAC	-	Esplais	Catalans
•	Estudiants	en	Acció
•	Joventut	Socialista	de	Catalunya
•	Joves	d’Esquerra	Verda	-	JEV

•	Associació	Catalana	d’Investigacions	Marxistes
•	Càtedra	UNESCO	de	Sostenibilitat	de	la	UPC
•	Coordinadora	per	a	la	Memòria	Històrica	i	Democràtica	de	Catalunya
•	Sin	Permiso
•	Suburbe-Associació	Cultural	Estenent	el	Desastre
•	DeBarris	sccl



Amb la col·laboració de
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