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Modernitzar Espanya

Durant els 23 anys de govern del president Pujol,
reclamar més autogovern era l’eufemisme que s’u-
tilitzava per dir que no estàvem prou satisfets amb
l’encaix amb la resta de l’Estat. L’acció política
catalana, és a dir, el tradicional catalanisme polí-
tic, passava per contribuir a la modernització
d’Espanya i a fer pedagogia sobre el que volia dir
ser català.

Però així com quedava clar quin era el futur que
es volia per a l’Estat, no érem capaços de concre-
tar el mateix per a Catalunya. I aquesta aposta,
després de 23 anys, ha estat, en paraules del
mateix president Pujol, un fracàs. Espanya s’ha
modernitzat, hi hem contribuït i, mentre hi contri-
buíem, en fèiem pedagogia. 
Era un pacte en el qual l’acord tàcit residia a res-
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pectar-se un cert lideratge: per a Madrid, la políti-
ca, per a Barcelona, l’economia. Avui, les coses
han canviat molt. El país ha canviat i el món
també. Catalunya, però, no ha arribat a satisfer el
seu desig d’autogovern i, avui, ens trobem en un
cul-de-sac des del punt de vista institucional. 

De la Constitució del 1978 com a pacte a la
Constitució del 2010 com a negació

El recurs tan utilitzat per part de les institucions
espanyoles per negar el progrés polític i l’avenç
de l’autogovern català, anomenat marc constitu-
cional, es configura com aquella mena de dogma
sense el qual no es pot generar cap mena de
canvi o transformació i és, diuen, sobre l’únic que
és possible determinar què és acceptat i què no
ho és, qui o què està fora del marc democràtic, i
qui i quan respecta l’acord o pacte fet amb el tar-
dofranquisme i que acabava prenent forma de
Constitució. 

Però la Catalunya d’avui roman indiferent al marc
constitucional. Ja no entén un peatge que li supo-
sa un topall o una paret insalvable als nous horit-
zons o nous anhels socials. També a un nou pro-
grés. Ja no entén com a dogma que interpretar la
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Constitució sigui negar la voluntat majoritària. Si
apartem d’aquesta anàlisi la veu de dotze magis-
trats que són mers instruments dels dos partits
principals de l’Estat espanyol, interpretar la
Constitució s’ha convertit, en virtut dels fets suc-
ceïts darrerament, en una autèntica tenalla per a
les llibertats i avenços de la societat actual. 

De l’autonomia a la sobirania

La sentència del Tribunal Constitucional contrària
a l’estatut d’autonomia, votat en referèndum pel
poble català, va suposar el que alguns han ano-
menat la fi de l’autonomisme. Amb tota probabilitat
mai abans a Catalunya s’havia vist una demostra-
ció tan nombrosa en favor de les tesis sobiranistes
com a futur per a l’autogovern català com l’exhibi-
da el 10 de juliol de 2010. 

Aquells que estaven en contra de la manifestació
van relativitzar-ne l’impacte encetant una estèril i
avorrida guerra de xifres per evitar el debat real
sobre el que una part important de la ciutadania
va expressar. Passats pocs mesos d’aquesta
manifestació i anihilades les foguerades inicials,
sembla evident que la protesta ha encetat més
preguntes que no pas donat respostes. Els partits
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polítics van passar d’una resposta més o menys
de manual, que serviria per avalar els respectius
programes polítics –s’ha demostrat, un cop més,
que en política un mateix fet pot tenir interpreta-
cions oposades. Tanmateix, la sobirania com a
alternativa per a Catalunya és una opció que s’ha
situat en la centralitat del debat polític català.

La transformació social i política de Catalunya

Si algú digués que la Catalunya d’avui és profun-
dament diferent de la Catalunya de 1978, l’afirma-
ció es titllaria fàcilment d’òbvia. Si a més, aquest
algú exposés que els canvis socials, tecnològics,
culturals i demogràfics han fet de Catalunya un
país més modern del que podíem conèixer fa 32
anys, afegiríem sens cap mena de rubor que això
és cert, i que el resultat de la Catalunya d’avui és
conseqüència dels canvis que ha patit a tots
aquests nivells. Fins aquí no entraríem a fer cap
mena de judici de tota l’evolució, simplement
constataríem l’evidència que un determinat pro-
grés social, econòmic i polític, sumat a les cir-
cumstàncies històriques i demogràfiques que ens
han tocat viure, han configurat el país tal com avui
el coneixem, més avançat, amb més benestar i
més democràtic que no pas fa tres dècades. 
Un país que ha estat permeable tant a les influèn-
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cies internes –transformacions del teixit econòmic,
enfortiment de la cohesió social com a conse-
qüència del milió i mig de nouvinguts...– com a les
externes –ingrés a la Unió Europea, conseqüèn-
cies de la globalització, moneda i mercat únic...
Fins i tot, algunes de les consolidades tradicions
d’avui, acceptades i assumides per la societat
catalana, com per exemple el correfoc, són tradi-
cions que no existien el 1978. Catalunya és,
doncs, un país absolutament diferent del que era
en aquell temps i la seva, una societat diferent.

Però, sovint, determinada política es resisteix a
acceptar com a natural allò que és natural i dibui-
xa, amb èxit, escenaris de l’irrealisme. La política
s’allunya d’una realitat quan es mou per paràme-
tres que neguen els canvis i transformacions i ens
convida a pensar que vivim i ens relacionem en
un món falsejadament real, quan en realitat
només és una feble projecció construïda sobre el
que a determinada política li agradaria que fos la
realitat.

Part del discurs a l’Estat espanyol, conseqüent
amb aquesta falsa construcció, es mou en aques-
ta direcció. Sentim declaracions que poden aixe-
car passions, que són capaces de comptar amb
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un cert consentiment o una certa desaprovació,
que produeixen enormes rèdits electoral però que,
finalment, són discursos fets, elaborats i pensats
amb les mateixes consignes, paràmetres i realitat
que existien el 1978.

I la realitat és que des d’aleshores han passat
moltes coses. La societat ha viscut una extraordi-
nària revolució que ha inutilitzat gran part de les
eines discursives que ens servien per explicar
com canviava el nostre entorn i, alhora, com calia
oferir un horitzó de futur assumible i desitjable per
al conjunt de la societat. Una societat, aquesta,
que ha patit també una transformació imprevisible.
Gran part del discurs polític roman congelat en l’e-
tern debat de la transició que ens fa esclaus d’una
falsa dicotomia: o el pacte democràtic o l’exclusió
política. O la constitució com a dogma inalterable
o la negació. 

És aquest un intent més per part del discurs domi-
nant de fer de la política un espai simple i binari
en el qual tot s’explica sobre la base del blanc o
negre. Del tot o res. Sembla una paradoxa però,
en la societat digital, es fa cada cop més difícil uti-
litzar l’1 i el 0 per raonar, explicar o debatre qües-
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tions vitals d’una societat tan complexa i, alhora,
tan difosa com la nostra. És una paradoxa que en
la societat digital, els pensaments es tornen més
difusos i les nostres actuacions i pensaments
reclamen, cada cop amb més insistència, espais
per al consens i per valorar des d’un cert relativis-
me els nostres avanços èticomorals, econòmics,
socials i polítics.

La plena sobirania com a alternativa

Sembla difícil pensar que després de la multitudi-
nària manifestació del 10 de juliol les coses torna-
ran a ser iguals. Que podrem tornar a una etapa
similar al que va representar el pujolisme. La
Constitució espanyola no és un escrit sagrat.
Qüestions polítiques com l’avortament, el matrimo-
ni homosexual, la cessió de funcions dels bancs
centrals estatals al Banc Central Europeu o el vot
dels estrangers no haurien estat possibles sense
una àmplia interpretació i fins i tot modificació de
la Constitució. Això vol dir que la Constitució actua
també com a instrument polític per mantenir l’he-
gemonia de l’Estat espanyol.

Hi ha un immobilisme que no deixa avançar. És
com si en altres aspectes no es pogués avançar.
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L’opció de la secessió és una alternativa cada cop
més justificada atenent la situació política actual i
la crisi institucional que vivim. 

Per desconeixement o per interès, ens havien fet
creure que les coses són com són. Immòbils. Que
Catalunya és part d’Espanya i que sempre ha
estat així. I que l’independentisme era un extrem
allunyat del seny majoritari, perquè la política, la
de veritat, només permetia un paper protagonista
per al pragmatisme i per a la centralitat, paraules
fetitxe que emmascaraven l’autèntica protagonista
de la política del passat: la resignació.

Raons i desraons del sobiranisme 

N’hi ha que afirmen que en un món globalitzat no
té sentit crear noves fronteres. Que és retrògrad
voler aixecar murs. Que el que cal és obrir-se al
món. Com si país i món fossin incompatibles. Com
si origen i destí no formessin part d’un tot. I és,
precisament, la globalització la que ens obliga a
disposar d’un govern sobirà a fi de preservar la
nostra identitat en l’homogeneïtat que imposa allò
global. El mapa polític de la frontera és un mapa
no democràtic. Moltes de les fronteres que avui
encara existeixen són fronteres fixades per guerres,
per tractats dinàstics o per acords entre potències
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mundials, però rarament per la lliure voluntat dels
individus que n’han de formar part. 

En el marc de les democràcies políticament esta-
bles, és contradictori que es mantingui com a inal-
terable la frontera, un dels elements històricament
més antidemocràtics. La producció de fronteres
polítiques és contínua. Especialment a Europa,
que sent l’espai més fragmentat del món és alhora
el més estable. Paradoxalment, al vell continent
és on apareixen els estats-nació tal com ara els
coneixem, però resulta que el 48% de les fronte-
res actuals s’han format a partir de 1945.
Espanya, per posar-ne un exemple proper, no ha
tingut mai la mateixa frontera més d’un segle
seguit.

Què tenen en comú Andorra, la Xina o Samoa?
Res. No tenen res a veure. Però malgrat les seves
diferències abismals –geogràfiques, poblacionals,
econòmiques, culturals, lingüístiques...– poden
seure a la mateixa taula de Nacions Unides amb
una targeta de visita on diu: “Sóc sobirà”. Perquè
és en l’àmbit internacional on es juga part del
futur. Aquest és un dels elements, per mi priorita-
ris, que explica el llibre. Perquè algú et reconegui,
cal que t’hagi conegut abans. Tenint clar que en
matèria internacional el que compta són els inte-
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ressos, no pas les raons, i les declaracions unila-
terals poden ser, en un món cada cop més con-
nectat, una decisió tan ineficaç com contrapro-
duent.

Per exemple, un estat pot reivindicar, alhora, el
dret a l’autodeterminació de Palestina, del Sàhara
Occidental, del Timor Oriental o del Tibet, però
negar-lo al Kosovo o a Flandes. Un estat més
poderós encara pot intervenir militarment per
garantir la sobirania de Kuwait en nom de la lliber-
tat, o la del mateix Kosovo en nom de la democrà-
cia, però no protegir l’autonomia del Tibet. I per
què? Perquè la Xina no és Sèrbia, i perquè a la
Xina com a Kuwait, qui no compra, ven, i qui no
ven ni compra avui, ho voldrà fer demà. En canvi
al Tibet, per a aquests estats, només queda un
reducte espiritual i cultural que s’ha mantingut
inalterable des del segle VII, però que no aporta
un creixement significatiu al PIB mundial, ni és
una zona dipositària de recursos naturals ni ener-
gètics, ni tampoc hi aplega interessos geopolítics.

Precisament l’economia és, sens dubte, un ele-
ment fonamental. Tothom té butxaca, els països i
les persones. I aquesta és una raó que justifica o
nega sobiranies. Avui és molt agosarat qüestionar,
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amb l’alta insolvència que presenten els comptes
de grans estats europeus i no europeus, la viabili-
tat econòmica de Catalunya. En matèria econòmi-
ca no és qüestió de mida, ni de fronteres, sinó de
model. O s’aposta per l’economia productiva
–basada en la recerca i l’alt valor afegit– o per l’e-
conomia especulativa –basada en les fluctuacions
del mercat financer. 

A més, Catalunya, amb un dèficit fiscal amb l’Estat
entre el 6% i el 9% del PIB, o dit d’una altra mane-
ra, 3.000 Û família/any que van i no tornen,
demostra de quin marge gaudiríem per afrontar la
crisi si no fos per l’aportació al conjunt de l’Estat.

Els arguments menys sofisticats aparquen el tema
de la secessió afirmant que la gent no ho vol i
que, a més, la independència separa, no genera
consens. No recordo que amb un argument similar
al de la gent no ho vol s’hagi preguntat mai per
altres elements estructurals que possiblement
tampoc siguin de desig majoritari, com la monar-
quia o l’exèrcit. 

Respectar l’opinió de la ciutadania és la base de
la democràcia perquè, en absència d’ella, s’impo-
sen els grans interessos. The Guardian deia, l’en-
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demà que l’Aliança Flamenca guanyés les elec-
cions belgues del 2010, que tot i el resultat obtin-
gut per part dels flamencs favorables a la seces-
sió, la gent no volia la independència de Flandes,
malgrat que aquest havia estat el punt fonamental
del seu programa electoral, en una mostra més de
com es pot tergiversar la realitat, fins i tot en
aquelles democràcies més consolidades. 

Comencen dient el que pensem i en què creiem, i
acabem pensant el que ens diuen que pensem.
És a dir, la imposició d’un pensament únic, que és
l’expressió d’una minoria que controla la informa-
ció i que actua com si fos superior moralment.
Enfront d’aquest pensament que nega a la política
la capacitat d’expressar desigs o il·lusions, cal
militar en el pensament crític, que és el que ava-
lua, analitza les opinions i afirmacions, que pels
motius que sigui hem admès acríticament sense
haver-nos-els qüestionat prèviament.

La independència, procés polític del segle XXI

Al segle XXI nous estats s’afegiran als més de
200 que hi ha avui. Però a diferència dels segles
XIX i XX, les independències es proclamaran,
s’acceptaran i es reconeixeran des de les institu-

16



cions. Les institucions són els instruments de
transformació social i política de què disposen les
societats democràtiques avançades. La UE, per
posar-ne un exemple, aviat haurà d’encabir en els
Tractats constitutius el que s’ha anomenat l’am-
pliació interna si no vol acabar expulsant de la
Unió ciutadans que avui són europeus i que en un
futur, com és el cas d’escocesos, flamencs o cata-
lans, vulguin construir un nou estat. I quan arribi
aquest debat, Catalunya hi haurà de ser present.

Per a alguns, la independència de Catalunya és
una idea tan revolucionària com romàntica, que
suposa l’èpica d’un poble a la recerca del seu
destí. Però cal distingir la prosa del vers. La inde-
pendència és, amb nació o sense, l’assumpció del
poder polític. Potser menys idíl·lic del que havíem
somiat, però probablement molt més factible del
que mai ho havia estat abans. 

La secessió és un fenomen polític habitual durant
el darrer terç del segle XX i previsiblement ho serà
durant el segle XXI però, paradoxalment, la filoso-
fia política oficial ho explica com quelcom conflic-
tiu, inversemblant o caòtic. 

La independència de Catalunya és avui tan utòpi-

17



ca com ho poden ser les independències de
Flandes i Valònia amb una Brussel·les com a dis-
tricte federal europeu, o tan real com una Escòcia
independent que comparteixi monarquia amb els
16 estats diferents, entre ells Anglaterra, que avui
ja en formen part. Poques veus de prestigi mun-
dial han defensat o defensen, des del rigor, la
secessió, però Manuel Castells, cinquè acadèmic
més citat del món en el camp de les ciències
socials i nascut a Albacete, tot i que català  d’elec-
ció, afirma que “l’autèntica autodeterminació és la
que es construeix a les ments de les persones a
partir de la seva experiència personal i col·lectiva,
passada i present. La resta és, només, qüestió de
temps”.
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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
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