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EDITORIAL

Referents

En pocs dies i setmanes de diferència, entre els mesos de febrer i març 

d’enguany, han mort Josep Palau i Fabre (1917-2008), Cassià Maria Just 

(1926-2008) i Josep Benet (1920-2008). Palau i Fabre és considerat una de les 

grans figures de la literatura catalana dels nostres temps. Poeta, narrador, 

dramaturg i assagista, expert en Picasso i ben relacionat amb el món de 

l’art i amb literats com Artaud, Cocteau, Lorca o Alberti, és sens dubte un 

punt de referència universal en el món de la cultura, l’art i la literatura. 

L’Abat Cassià M. Just, monjo benedictí, abat de la comunitat de Montserrat 

durant un període de temps complex i de profundes transformacions socials, 

polítiques i eclesials (1966-1989). Músic, expert organista, home d’Església 

obert al diàleg amb la política, la societat i la cultura dels nostres temps 

és, sens dubte, un altre punt de referència pel conjunt del país. Finalment, 

Josep Benet, ha estat un advocat i historiador reconegut, però també un 

activista i un polític amb un paper destacat en diferents moments de la 

història recent del país. Podem dir sense cap mena de dubte que amb la 
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seva mort ens deixen tres personalitats centrals per entendre i apreciar 

la trajectòria cultural, intel·lectual, artística, espiritual i política de la 

Catalunya contemporània. Palau i Fabre, Cassià M. Just i Josep Benet, poden 

ser considerats, en definitiva, tres dels principals referents del país, avui. La 

desaparició de tres personalitats d’aquest nivell, ens ofereix l’oportunitat 

de reflexionar a fons sobre el sentit i la necessitat que té un país de disposar 

de referents, de com projectar-los cap al futur o de quin lloc reservar-los 

en el present. Un referent no és només un element per a desar en el calaix 

del record venerable. Un referent, a més d’ocupar un espai primordial en 

la memòria col·lectiva és, també, un símbol. La seva vida, la seva trajectòria 

i la seva aportació contenen un grau d’exemplarietat i d’universalitat que 

els converteix en atemporals, esdevenint portadors vius de valors que és 

possible –i absolutament necessari– seguir projectant. 

Miquel Calsina

director de via



MIRADORs
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Escriptor

Jordi Cabré
Ser útil

El triomf del PSC a les últimes eleccions generals s’atribueix, encertada-

ment, al «vot útil»: convé no banalitzar aquesta dada. Això significa que, 

davant d’un escenari on majoritàriament es donava per vencedor José 

Luis Rodríguez Zapatero –l’última setmana electoral oferia poc marge de 

dubte sobre això–, els votants catalans van preferir condicionar el PSOE a 

través del PSC que no pas a través de CiU o ERC. Aquest càstig a totes dues 

formacions és degut –en part– a una absència de protagonisme durant la 

segona meitat de la legislatura, un cop aprovat l’Estatut i comprovat que 

l’entusiasme que havia aixecat la reforma del nostre marc legal d’autogo-

vern era un entusiasme precipitat. És com si l’electorat hagués castigat 

aquell catalanisme escèptic amb l’Estat que prometia més competències, 

més autogovern, més sobirania, i li hagi enviat un explícit missatge de 

cansament. Els discursos de CiU i ERC han esgotat el votant, sobretot per 

tres causes: per la manca de correspondència d’aquests discursos amb la 

capacitat de transformar de forma visible i immediata la realitat –al contrari 

que els pactes del Majestic, on els rèdits tenien calendari i visibilitat; per la 

manca de relleu parlamentari d’ambdues formacions a la segona meitat 

de la legislatura, tant mediàticament com a nivell estrictament polític, 

deixant tot el debat a PSOE i PP; i per la divisió entre nacionalistes, que ha 

acabat d’exasperar els més fidels.



El catalanisme –permetin-me que no adscrigui sota aquest concepte 

aquelles formacions que qualsevol diccionari rebutjaria incloure– ha estat 

castigat, i durament. No ha estat vist com a útil. Pot haver estat vist com a 

moviment amb moltes raons, amb molta autoritat moral, amb molta re-

presentació del «català emprenyat», tal com es va visualitzar en la massiva 

manifestació pel Dret a Decidir…, però que se li aplaudeixi la raó –o les 

raons– que té no provoca automàticament que sigui vist com a útil. Tot el 

contrari és el que ha succeït aquesta vegada. I, davant d’això, lògicament 

el PSC ha crescut de forma espectacular.

Anem ara a les possibles solucions. Duran i Lleida apunta, com a cau-

sa d’aquesta imatge de poca eficàcia, els matisos sobiranistes introduïts 

últimament en els discursos de CDC. Entenc el seu missatge en el sentit 

que CiU ha de buscar discursos més útils i menys teòrics, més pragmàtics 

i eficients que no pas purs o perfectament coherents. Tot i així, s’equivoca 

atribuint al sobiranisme una suposada incapacitat per ser útil o pragmà-

tic: de fet, crec que el catalanisme d’ara endavant no tindrà credibilitat 

de cap tipus si, un cop comprovada la poca eficàcia del peix al cove i de la 

via estatutària, no explora altres vies que passen pel plantejament sobira-

nista: com a mínim, com a amenaça davant Madrid. Aquest és l’horitzó 

d’«utilitat» per a les formacions catalanistes els propers anys. El que passa 

és que s’ha de tractar d’hipòtesis reals, solvents, serioses: un sobiranisme 

amb corbata, que no es refugiï en els llibres de teoria sinó que dia a dia 

sàpiga construir realitats perdurables. Un sobiranisme pacient i madur 

que no necessiti proclamar cap independència al balcó de la Generalitat 

demà mateix, sinó que impregni tots els seus actes d’aquest ideal últim. 

Amb un avantatge per a CiU: si aconsegueix construir aquest nou discurs 

i aquesta nova filosofia, ho farà mentre un altre partit com ERC demostra 

que és incapaç d’articular-lo. La crisi republicana obre un ample marge de 

possibilitats a CiU en aquest sentit.

ERC, al seu torn, continua apostant per prioritzar l’obsolet debat es-

querra/dreta per a major benefici del PSC, mentre no és capaç de corregir 

aquesta deriva. Després del congrés del juny, que promet ser molt agitat 

atesos els mals resultats electorals de la formació, això podria variar si 

s’adona que mai no assolirà l’objectiu mai confessat de substituir CiU ni PSC 

com a gran força central de Catalunya. Com pot recuperar ERC la imatge 

ser útil

8



VIA06 05/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol

9

d’utilitat? En aquest cas, l’opció és claríssima: tornant a dirigir-se cap a la 

seva naturalesa més genuïna, que és en l’eix nacional, i concretament en 

l’independentisme. L’aposta actual pot semblar útil per a algun objectiu 

particular de la direcció, però mai per a l’electorat. I encara menys per a la 

bona salut del catalanisme.



Periodista

Enric Juliana
Una Catalunya mesella?
(dedicat al jovent 
sobiranista)

Anem al gra. Durant la campanya electoral el president Jordi Pujol va dir 

que estava en joc la dignitat de Catalunya, que un vot massiu a favor dels 

dos partits espanyols, el PSOE de Zapatero (representat a Catalunya pel PSC) 

i el Partit Popular, seria un gran senyal de feblesa i defallença.

Els resultats ja els coneixem. Gran victòria socialista (1,6 milions de 

vots, 45% del vot vàlid, 25 diputats) i un petit creixement del Partit Popu-

lar (604.000 vots, 16%, 8 diputats). La suma de tots dos partits «espanyols» 

–suma que jo posaria en qüestió, ja que el PSC no és un partit d’estricta 

obediència madrilenya– invalida el crit d’alarma de Jordi Pujol, o indica 

que Catalunya comença a ser ben diferent?

Socialistes i populars junts sumen 2.277.000 vots, el 61,6% del total, i 33 

dels 47 diputats que estaven en joc. El bloc «espanyolista» (insisteixo, bloc 

en el qual jo no hi crec) ha sumat 80.000 vots més, 6 punts percentuals més 

sobre el total de votants, i 6 diputats més. Per contra, el suport als partits 

d’estricta obediència catalana (CiU, ERC i ICV) ha retrocedit: 454.000 vots 

menys, 9 punts percentuals menys i 6 diputats menys. Aparent davallada, 

doncs, de la dignitat i de la capacitat de reacció del catalanisme. Les xifres 

parlen per si mateixes: la Catalunya «espanyolista» ultrapassa el 60% dels 

votants, el 43% del cens electoral. És majoritària. La Catalunya «catalana» 

retrocedeix: tot just ha interessat al 33% dels votants (23,5% del cens). 

10

VIA06 04/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol



11

Possible conclusió: amb prou feines un de cada tres catalans estaria veri-

tablement emprenyat.

Si fos així, si realment fos així, el president Pujol hauria de fer una 

seriosa autocrítica. Però no és així. I no és així perquè la hipòtesi principal 

–la dels dos blocs– és falsa. 

I les paraules del president Pujol quan adopta el seu característic to 

mosaic –mosaic de Moisès, el seu profeta preferit– tampoc convé prendre-

les al peu de la lletra. El president volia el millor resultat per al seu partit 

i va posar la seva autoritat moral al servei de la causa. Pujol es troba molt 

bé parlant imaginàriament des del cim del Sinaí. Cal entendre’l.

Crec, per tant, que aquests dies s’han fet dues lectures equivocades dels 

resultats del 9 de març a Catalunya: la lectura triomfalista d’alguns dirigents 

del PSC i la lectura catastrofista del catalanisme ferreny, especialment del 

jovent sobiranista, del qual parlaré una mica més endavant.

«On és el català emprenyat?», pregunten, joiosos, amb els resultats elec-

torals a la mà, alguns dirigents socialistes, el senyor Josep Zaragoza, per 

exemple, amb qui he tingut el gust de discutir públicament sobre la qüestió. 

«Una part, a casa vostra», crec que és la resposta pertinent. Les eleccions 

no són mai una convocatòria metafísica. No són una pel·lícula d’Ingmar 

Bergman, unes eleccions, i menys a Espanya. A les eleccions s’han de triar 

coses concretes. El 9 de març s’havia de triar el color del Govern espanyol 

per als propers quatre anys. I la majoria dels catalans ha preferit Zapatero, o 

millor dit, no ha volgut que guanyés el PP. Perquè la ferida provocada pel PP 

a l’orgull català era molt més lluminosa que no la causada pel desgavell de 

Renfe i de Maleni Álvarez, malcarada reina mora. El menyspreu –i la mirada 

de l’odi– sempre fa més mal que la supèrbia dels maldestres. 

Això no vol dir que no passi res. Això no vol dir, repeteixo, que l’estat 

d’ànim dels catalans sigui una bassa d’oli. Només cal llegir l’índex d’insa-

tisfacció política que publica periòdicament l’Institut d’Opinió Pública del 

Govern de la Generalitat, o repassar el que va dir el president José Montilla 

el mes de novembre a Madrid sobre els greus símptomes de «desafecció» a 

la societat catalana. El 9 de març no ha redimit el malestar; el 9 de març li 

ha donat una determinada projecció política. I els partits que es conside-

ren exclusivament de «casa» –jo sostinc que el PSC també és un partit de 

«casa»– hauran de reflexionar per què la resposta no ha passat per les seves 
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mans. La catàstrofe electoral d’Esquerra Republicana parla per si sola.

El jovent sobiranista, però, s’ha pres al peu de la lletra el Pujol mosaic. 

Mal fet. Als profetes cal saber interpretar-los.

Les eleccions han donat un retrat del país. Un dels molts retrats del 

país. I aquesta fotografia del país no ens parla d’una Catalunya mesella, 

sinó d’una Catalunya imbricada amb Espanya –problemàticament, molt 

problemàticament–, però imbricada. A la majoria dels catalans els segueix 

interessant el futur polític d’Espanya, perquè, d’una manera o altra –insis-

teixo, d’una manera o altra–, se’n senten part. No hi ha cap treball sociològic 

que avui desmenteixi aquesta afirmació.

Si, patacada rere patacada, el sobiranisme català no vol esdevenir un 

regionalisme excitat, hauria de tenir en compte aquesta realitat. És senzill: 

només cal prendre exemple del profeta Pujol, que mai no ha menystingut 

la realitat.

PS. Ara bé, si el veritable centre de la qüestió, si el que més preocupa al jovent 

sobiranista, són les lluites de poder a l’interior de la galàxia catalanista, el descal-

çament de la caòtica Esquerra Republicana i, en definitiva, la reconfiguració dels 

grups dirigents a l’interior d’aquesta gran esfera de poder que és la Generalitat, 

aleshores estem parlant d’un altre retrat del país, d’un altre angle de la realitat. 

Convindria, però, no barrejar les fotos de l’àlbum i no posar els interiors al lloc de 

les panoràmiques.

catalunya ha de ser decisiva
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Periodista

Xavier batalla
la política, el mercat 
i les primàries

El president Ronald Reagan i la primera ministra Margaret Thatcher van 

fer que l’economia desregulada tornés a la Terra en la dècada de 1980. I 

la segona víctima del final de la Guerra Freda –després, és clar, de la Unió 

Soviètica– va ser la política. Des de llavors, amb Bill Clinton com a primer 

president de la globalització, el mercat ha governat el món, i ha deixat la 

política en un segon terme. Els tres darrers decennis s’han mesurat pels 

índexs econòmics i la borsa.

El creixent temor a la recessió als Estats Units, amb les conseqüents 

turbulències, anuncia un nou cicle econòmic. Però provocaran les actuals 

turbulències l’obertura d’un cicle polític en el qual es tracti de controlar els 

sistemes financers cada cop més sofisticats? Molts, instal·lats en el confort 

occidental, prefereixen veure la política com si fos quelcom poc modern 

i propi de la perifèria, però l’entusiasme demostrat pels electors nord-

americans en les primàries d’aquest any, un procés que també ha aixecat 

passions a la resta del món occidental, suggereix que, després de tot, la 

política continua sent l’art del possible i, a voltes, de l’impossible. 

Joseph Kennedy, pare del president Kennedy, fou un mestre a l’hora de 

multiplicar el preu de les accions, fet que va provocar el crac del 1929. Anys 

després, Kennedy pare fou nomenat, davant la sorpresa de molts, president 

de la Securities and Exchange Commission, l’equivalent a la Comissió Na-



cional del Mercat de Valors. I el president que el va nomenar, el demòcrata 

Franklin D. Roosevelt, va dir que el va escollir precisament perquè Kennedy 

coneixia totes les trampes que podien fer-se a la borsa. L’historiador Arthur 

Schlesinger ha deixat escrit que la família del banquer J. P. Morgan «solia 

advertir a les visites que no anomenessin en Roosevelt en la seva presència, 

no fos que la fúria li fes augmentar la pressió sanguínia» (The Age of Roosevelt, 

1985). I l’economista John Kenneth Galbraith va afegir que és una opinió 

generalitzada que Roosevelt, amb el seu intervencionisme, va salvar el ca-

pitalisme dels Estats Units (La cultura de la satisfacción, 1992).

La crisi del 1929 va portar Roosevelt a la Casa Blanca. El 1980, una altra 

crisi va provocar el canvi, encara que aquest cop va ser en benefici d’un re-

publicà, Ronald Reagan, que va començar a desfer l’estat del benestar que 

Roosevelt va construir. I el 1992, després que els números no quadressin 

a en George Bush pare, la victòria va somriure a Bill Clinton, els assessors 

del qual van advertir que el més important era l’economia. «És l’economia, 

estúpid», fou el lema electoral que llavors va fer fortuna. 

Els presidents nord-americans, d’igual manera que els seus col·legues 

occidentals, no tenen una influència tan gran en l’economia com sovint es 

creu. Però els queda la política. Els candidats republicans en les eleccions 

presidencials d’aquest any, per exemple, són els que més s’han diferenciat 

per la defensa de l’economia desregulada, que és un dels factors que ex-

pliquen les turbulències actuals. El govern és contemplat pels republicans 

com a part del problema.

Els impostos han decidit sovint la història, però els populistes també 

desconfien de l’Estat, ja que cobra impostos. Mike Huckabee, que finalment 

ha estat derrotat per John McCain en la carrera per la candidatura repu-

blicana, va arribar a proposar durant les primàries que l’impost sobre la 

renda fos substituït per un impost sobre les compres. I Rudolph Giuliani, 

no menys republicà, va ironitzar sobre la utilitat dels estímuls econòmics 

procedents del Govern. 

Els Estats Units potser no existirien tal com avui els coneixem si no hagués 

estat per un impost sobre el te que va provocar que uns colons, enfuriats, la 

prenguessin amb uns vaixells britànics atracats al port de Boston. Però el 

duel entre Barack Obama, senador per Illinois, i Hillary Clinton, senadora 

per Nova York, ha versat, en les primàries demòcrates d’aquest any, sobre 

14
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la idea del canvi polític, des del conflicte de l’Iraq fins a la proposta d’una 

sanitat pública universal per als nord-americans. 

John Gray, un antic assessor de Thatcher que va canviar de bàndol polí-

tic, és l’autor d’un llibre –Falso amanecer (Paidós, 2001)–, en el qual realitza 

una desmitificadora comparació: els governs que ara són uns entusiastes 

del lliure mercat diuen que es basen en el model de l’era del laissez-faire, a 

mitjan segle xix, quan els governs sostenien que no intervindrien en l’eco-

nomia. Però aquesta història té la seva ironia: Gray diu que el laissez-faire 

no és el nom més apropiat per definir una economia que va ser possible 

gràcies a una política coercitiva dels governs.

L’actual model britànic i nord-americà, que va iniciar-se amb la desregu-

lació de principis dels anys vuitanta, existeix ara com a resultat de decisions 

polítiques i ideològiques. Les principals influències que van fer possible 

aquest canvi van ser acadèmiques, començant per la teoria econòmica mo-

netarista, la primera conseqüència de la qual va ser la deshumanització de 

l’economia, que abans va estar relacionada amb consideracions polítiques, 

com fou el cas de la tradició keynesiana. Una segona influència va ser encara 

més política, com a reacció als totalitarismes del segle xx, i va determinar, 

com va fer Friedrich von Hayek, que la intervenció estatal en l’economia i 

la societat representava una amenaça per a la llibertat. Hayek va tenir un 

gran predicament entre els thatcheristes. I la tercera influència va tenir un 

marcat caràcter excèntric, sobretot als Estats Units, on la novel·lista Ayn 

Rand va popularitzar una filosofia que exaltava l’egoisme heroic. Aques-

tes tres influències expliquen la transformació de la cultura econòmica 

nord-americana des d’una identitat nacional, dedicada a reconciliar els 

interessos dels empresaris, els empleats i la comunitat, fins a una pràctica 

desregulada. És o no és, llavors, la política?
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Catedràtic d’Història Contemporània i director del Centre d’Estudis Històrics  

internacionals de la universitat de Barcelona

Antoni Segura i mas
Pakistan, entre la por 
i l’esperança

Pakistan (país dels purs en urdú) fou concebut per l’intel·lectual Allama 

Iqbal i erigit políticament per Muhammad Ali Jinnah. La independència 

de la colònia britànica el 1947 dóna lloc a dos països, l’Índia i el Pakistan, 

dividit i sense continuïtat territorial entre el Pakistan Occidental i el 

Pakistan Oriental. Aquell mateix any, la disputa pel territori del Caixmir 

desencadena la primera guerra amb l’Índia. Per idèntics motius, els dos 

països es tornaran a enfrontar el 1965 i el 1971, quan, amb l’ajuda de 

l’exèrcit de l’Índia, el Pakistan Oriental assolirà la independència amb el 

nom de Bangla Desh.

El 1956, es proclama la Constitució i s’adopta el nom de República Islà-

mica del Pakistan. El poder civil tindrà, però, molt poca durada i entre el 

1958 i el 1971 el país patirà un règim militar. El retorn de la democràcia es 

veurà condicionat per la revolució iraniana (1979) i, sobretot, per la lluita 

dels mujadins afganesos contra l’Exèrcit Roig (1980-1989). Així, l’execució 

de Zulfiqar Ali Bhutto donà pas a la dictadura del general Muhammad 

Zia ul-Haq i la introducció de la llei islàmica per contrarestar el discurs 

radical xiïta procedent de Teheran. Islamabad s’implicà directament en la 

guerra de l’Afganistan, perquè pretenia instal·lar un règim aliat a Kabul 

que li pogués donar profunditat estratègica en cas d’una nova guerra amb 

l’Índia. Els serveis secrets pakistanesos (ISI, Inter-Services Intelligence), amb 
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el suport de l’Aràbia Saudita i dels Estats Units, utilitzaren la zona tribal 

paixtu per organitzar a Peshawar un centre de reclutament de radicals 

islamistes, dirigit per Ossama bin Laden, disposats a lluitar a l’Afganistan. 

Eren els prolegòmens d’Al Qaida.

El 1988, la mort de Zia ul-Haq fa possible el retorn del règim democràtic, 

en què s’alternaren Benazir Bhutto (1988-1990 i 1993-1996), filla del primer 

ministre assassinat, i Nawaz Sharif. Tots dos foren acusats de corrupció, 

mentre el país entrava en crisi i la zona paixtu quedava en mans dels senyors 

de la guerra, dels caps tribals i dels líders de l’islamisme radical aliats dels 

talibans. El 1999 tingué lloc un nou cop d’estat protagonitzat pel general 

Pervez Musharraf, però les coses havien canviat molt a la regió. En efecte, la 

desaparició de l’URSS havia generat un buit de poder a escala mundial que 

repercutia directament en la regió, perquè les grans companyies petroleres 

es disputaven les reserves d’hidrocarburs de les repúbliques exsoviètiques 

de l’Àsia central i cercaven una sortida alternativa als oleoductes i gasoduc-

tes russos. Islamabad va veure com la situació de l’Afganistan se li girava 

en contra, sobretot després dels atemptats de l’11-S i la invasió del país 

veí. Musharraf no va dubtar: retirà discretament els assessors militars de 

l’Afganistan, va prometre el retorn al règim democràtic i es convertí en el 

principal aliat de Washington a la regió. 

Però els problemes no havien fet més que començar. D’una banda, 

l’Exèrcit pakistanès era incapaç de controlar la regió paixtu, on, després 

del 2001, es refugià la plana major d’Al Qaida. D’altra, l’oposició islamista 

guanyava terreny. Finalment, la fractura entre un rerepaís rural i molt 

poc desenvolupat i la població urbana, bressol de l’oposició laica, amena-

çava amb trencar el Pakistan. I tot això amb una població de 170 milions 

d’habitants, un exèrcit minat pel radicalisme islamista, que compta a més 

amb centenars de madrasses per difondre el seu discurs entre la joventut 

rural, i el poder nuclear. Musharraf optà per la via fàcil: enviar l’exèrcit a 

la regió tribal paixtu per intentar, amb molt poc èxit, implantar el control 

de l’Estat i reprimir durament l’oposició civil, liderada per jutges i advocats 

i pels partits de Bhutto (PPP, Partit Popular del Pakistan) i Sharif (PML-N, 

Lliga Musulmana de Pakistan-Nawaz), mentre Al Qaida feia la guerra pel 

seu compte duent a terme atemptats contra la minoria xiïta.

I així s’arriba a la campanya de les eleccions legislatives del passat 18 de 
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febrer, no sense una crua polèmica, perquè Musharraf no va voler renunciar 

al comandament de les forces armades sense ésser primer reelegit president 

per la Cambra sortint, la qual cosa l’enfrontà amb el president del Tribunal 

Suprem, Iftijar Chaudry, que fou posat sota arrest domiciliari. La justícia 

retirà els càrrecs contra Bhutto –i el seu marit Asif Ali Zardari– i Sharif, que 

retornaren al país per encapçalar les llistes dels seus partits. La campanya 

electoral es tenyí de sang fins al darrer dia: se succeïren els atemptats i 

Bhutto –i 140 persones més– fou assassinada el 27 de desembre de 2007.

Finalment, el 18 de febrer, amb una participació entorn del 40%, se cele-

braren les eleccions amb una contundent derrota del partit de Musharraf i 

dels partits islamistes radicals i una no menys contundent victòria del partit 

de Bhutto i del partit de Sharif. Finalment, el 24 de març, el candidat del 

PPP, Yusuf Raza Gillani, fou elegit primer ministre per 264 vots favorables 

i 42 en contra. El seu primer gest fou alliberar els jutges empresonats per 

Musharraf. Entre les prioritats del nou govern de coalició (PPP i PML-N) figuren 

lluitar contra el terrorisme, demanar a l’ONU una investigació internacional 

sobre l’assassinat de Bhutto, reforçar les institucions de l’Estat, revisar i 

consensuar l’aliança amb Washington i, sobretot, la política antiterrorista 

del president George Bush i combatre la crisi econòmica, política i institu-

cional que sacseja el país. Pervez Musharraf ha promès tot el seu suport al 

nou govern, però només el temps –i l’Exèrcit– dirà si la convulsa situació 

del Pakistan pot solucionar-se amb aquest nou retorn al règim democràtic. 

Aquesta és l’esperança no només dels pakistanesos, sinó de la resta del 

món, perquè preocupa, i molt, que un país amb poder nuclear es trobi al 

bell mig de les turbulències que provoca la nova situació geoestratègica de 

l’Àsia central i l’Orient Mitjà, sobretot tractant-se d’un país l’estabilitat del 

qual s’ha situat en el punt de mira del terrorisme internacional.
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President del CEJP

Jordi Pujol
Catalunya, una vella fidelitat 
europea*

El President Pujol va voler entrellaçar la seva conferència realitzada l’octubre 

passat a frankfurt en motiu de l’edició 2007 de la fira del llibre d’aquesta ciutat, 

en què la cultura catalana va ser-ne la convidada d’honor, amb la que va realitzar 

vint i dos anys enrere, l’any 1985, a l’Ajuntament d’Aquisgrà, pocs mesos abans de 

l’ingrés d’Espanya a la CEE d’aleshores. Ambdues intervencions poden conside-

rar-se un balanç de la vocació i de la filiació europea de Catalunya. la història de 

Catalunya és, també, la història d’una fidelitat contrastada a Europa i d’un esperit 

d’obertura al món, que són l’altra cara d’una fidelitat a la seva pròpia identitat i 

seva personalitat lingüística i cultural.

Agraeixo que em convidin a participar en aquest simposi, i per endavant 

m’he d’excusar perquè el meu discurs no s’adaptarà ben bé al tema de la 

reunió. I és una pena, perquè jo he escrit i he parlat molt sobre identitat i 

globalització, sobre les llengües i cultures d’Europa, també sobre les que no 

tenen estat propi. Ho he fet com a president que vaig ser de l’Assemblea de 

les Regions d’Europa i com a federalista europeu des de fa cinquanta anys. I 

com a president de Catalunya –és a dir, d’una nació, d’una llengua i d’una 

cultura que forma part del conjunt d’Espanya, i per tant sense estat propi, 

*conferència del M. H. sr. Jordi pujol al simposi del pensament. Frankfurt, 6 d’octubre de 

2007.



i per tant cridada a defensar i desenvolupar la seva identitat en marcs més 

generals. L’espanyol, en primer lloc, i l’europeu. I ara el del món.

Sobre això podria parlar en termes doctrinals o de dret comparat. Però, 

sense adonar-me’n, en posar-me a escriure m’ha sortit un discurs molt català. 

Probablement perquè la imminència de la Fira del Llibre amb la presència 

de Catalunya com a convidat especial m’ha influït massa.

De tota manera no deixa de ser cert que Catalunya és un cas molt 

clar de connexió entre identitat i cultura nacionals (d’un país sense estat 

propi) i Europa. És un cas particular, que segur que pot ser útil per a una 

discussió més general. 

El dia 11 de març de 1985, tres mesos abans de la signatura d’ingrés 

d’Espanya a la UE (aleshores CEE), vaig donar una conferència a l’Aachen 

Rathaus1 que es titulava «Catalunya i Europa», amb un annex que deia 

«Europa sense Espanya és una realitat a mig fer».

Els llegiré els primers paràgrafs d’aquest discurs, perquè no crec que 

els pogués explicar millor d’on ve Catalunya i com entronca amb la idea 

d’Europa que com ho vaig fer fa vint-i-dos anys a Aquisgrà, just al costat de 

la vitrina on s’exhibeix la corona de l’emperador Otó III.

«Vinc de lluny, dels confins de l’Imperi. Vinc de Catalunya, un país d’Es-

panya, situat entre els Pirineus i el Mediterrani. I he vingut a Aquisgrà per 

parlar d’Europa. Per parlar-ne justament en el moment que Espanya és a 

punt d’entrar a la Comunitat Econòmica Europea.

»Que un ciutadà espanyol, per tant, un perifèric en l’Europa política 

actual, vingui a Aquisgrà, la vella capital de Carlemany en el cor mateix de 

la primera Europa dels sis, entre Colònia, Brussel·les i Estrasburg, a parlar 

d’Europa pot semblar una temeritat. Però per a mi i per a Catalunya, aquest 

és un acte d’una gran dimensió, àdhuc d’una gran solemnitat. Voldríem 

que –ni que fos modestament– fos també un acte d’utilitat per a Europa.

»Els deia que venia de lluny, dels confins de l’Imperi. Potser això els ha 

sorprès. Quina llunyania física poden representar només els quilòmetres 

que separen Aquisgrà de Barcelona? Cap. I quina llunyania espiritual? 

Tampoc cap. Ben al contrari, puix que Catalunya va néixer com a poble i 

com a nació, fa 1.200 anys, com una marca fronterera de l’Imperi de Carle-

many. Nosaltres formàvem la marca Hispànica, l’avançada de l’Imperi cap 

al sud, l’avançada –aleshores la península Ibèrica estava dominada pels 
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musulmans– d’Europa cap al sud. Catalunya és l’únic poble d’Espanya que 

neix lligat a Europa, i no pas –com els altres– com una reacció autòctona 

de legitimisme visigòtic contra els musulmans. L’objectiu dels altres pobles 

d’Espanya era restablir la monarquia visigòtica de Toledo; el nostre, fer 

progressar l’Imperi carolingi, és a dir, l’Europa d’aleshores, cap al sud, o 

com a mínim de ser la seva defensa, la seva muralla meridional. Aquest fet 

diferencial de la nostra naixença en un cert sentit s’ha perpetuat a través 

de la història. D’una certa manera continuem essent fills de Carlemany. I 

d’una certa manera considerem que no sols Barcelona és 

la nostra capital, i no sols Madrid –en tant que capital de 

l’Estat espanyol–, sinó també Aquisgrà, en tant que capital 

històrica del món, de la mentalitat, de la cultura i de la 

civilització que ens varen engendrar. Venir a Aquisgrà no 

és anar a l’estranger, és anar als orígens.»

I si Catalunya va celebrar amb eufòria aquest «retorn» és perquè durant 

segles es va mantenir fidel a la seva primera filiació europea. A la seva història 

i als seus valors, des de Carlemany, com deia, fins als Drets Humans i els que 

després varen inspirar la construcció europea durant segles i, més específi-

cament, la construcció de la Unió Europea des dels anys cinquanta.

Això no era tan senzill. Perquè cal tenir present, perquè cal recordar –i 

això també ho vaig dir a Aquisgrà– que «a final del segle xvi i a començament 

del xvii, Espanya es va girar d’esquena a Europa, on va restar marginada. 

Tres fets contribuïren a aquest aïllacionisme espanyol d’Europa: la derrota 

militar contra França i Anglaterra en la lluita per l’hegemonia europea, 

el descobriment i la conquesta d’Amèrica i la Contrareforma, que a Espa-

nya va prendre un caire molt radicalment tancat. Amb intervals, aquest 

aïllament ha durat fins avui. Ha estat dolent per a Europa, però sobretot 

ha estat dolent per a Espanya. Per això l’entrada d’Espanya a la CEE no és 

només un fet polític, o econòmic, o militar, sinó, sobretot, una gran recti-

ficació històrica. Una rectificació històrica que és benvinguda per tothom, 

però que sobretot ho és per Catalunya. Nosaltres mai no ens hem avingut 

a aquesta fractura, i sempre hem aconseguit, més bé o més malament, de 

superar-la. Per a tot Espanya la incorporació serà un fet molt positiu, però 

per a Catalunya serà com tornar a casa.

»Tenint en compte tots aquests antecedents, és lògic que Catalunya fos 

Catalunya és un cas 

molt clar de connexió 

entre identitat i cultura 

nacionals i Europa
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a Espanya el primer lloc –i durant molts anys, l’únic lloc– on l’europeisme 

va arrelar amb força. Tot i que Espanya vivia uns anys de tancament, pel 

règim autoritari que la dominava en acabar la Segona Guerra Mundial, 

a Catalunya existien grups que veien en Europa la seva salvació. Europa 

volia dir llibertat, modernitat, progrés, pluralisme, democràcia; volia dir 

convivència de llengües i pobles.» 

Per Catalunya, Europa sempre va representar modernitat, progrés, plura-

lisme, democràcia i convivència de llengües i pobles. Però cal tenir present 

que aquesta fidelitat a Europa ha estat perquè Catalunya ha mantingut la 

seva personalitat pròpia. En el marc d’Espanya, però amb llengua pròpia 

–el català–, amb una forta cultura lligada a aquesta llengua, amb dret civil, 

amb una tenaç memòria històrica i una plena voluntat de ser. Catalunya 

es considera ella mateixa una nació, i per tant considera que Espanya és 

un estat plurinacional. Dintre d’aquest estat Catalunya ha exercit durant 

segles un paper altament positiu, tant en l’ordre econòmic com en el polí-

tic i social. I recentment –durant els últims quaranta anys– ha contribuït 

d’una manera molt decisiva a tot Espanya a la restauració de la democràcia, 

a la reorientació europeista de la política i de la mentalitat espanyoles i a 

la instauració d’un règim d’autonomies. Tot això configura un balanç del 

qual els catalans ens sentim orgullosos.

I la pregunta que cal fer-se és aquesta: com és que un país 

com Catalunya, que des de fa cinc-cents anys està incorporat 

a la Monarquia espanyola, encara que de forma laxa fins el 

1714, i que des d’aquesta data ha estat sotmès a un règim 

d’opressió política, de persecució lingüística i cultural, 

de molt forta pressió assimiladora per part de l’Espanya 

de matriu castellana, i que a més ha rebut allaus d’immigració de la resta 

d’Espanya i ara mateix de tot el món, com és que manté la seva personalitat 

i que segueix essent un actor important polític i econòmic a Espanya?

I que fins i tot quan es tracta de temes culturals i lingüístics, d’autonomia 

i federalisme, d’identitat i alhora obertura al món, és considerat per molts 

com un referent? Com és que per primera vegada a la Fira de Frankfurt, i fa 

tres anys a la de Guadalajara, la llengua i la cultura convidades han estat 

les d’un país que no té estat propi? 

Com és que confrontada amb una llengua –el castellà– que parlen 400 
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milions de persones i que té un immens prestigi literari i cultural, sotmesa a 

una forta pressió política de desnacionalització, havent patit les dictadures 

i les guerres civils espanyoles, Catalunya ha sobreviscut?

La resposta és: per fidelitat a la seva identitat combinada amb un esperit 

d’obertura al món, per una combinació d’arrelament i alhora projecte de 

futur. Algú podria pensar que un país, una llengua i una cultura demogràfi-

cament petites i sense estat propi tindrien una actitud de defensa romàntica 

i conservadora, defensiva i reclosa. Però és justament el contrari: Catalunya 

surt de la base que només si és capaç de projectar-se i de tenir qualitat se 

salvarà. I per això ha volgut ser present a Frankfurt.

Tot això es pot dir encara d’una altra manera, que també és certa. Si 

Catalunya ha tingut un paper important en la història política i econòmica 

d’Espanya; si ha mantingut la seva vocació europea i això li ha permès actuar 

positivament a Espanya mateix, i, encara que modestament, a Europa; si ha 

estat motor de modernitat i de democràcia, és perquè ha defensat, perquè 

no ha perdut la seva personalitat pròpia, basada en bona part, com ja he dit, 

en la llengua catalana, que és la pròpia de Catalunya, com ara reconeix la 

mateixa legislació espanyola. És a dir, reconeix que el que confereix persona-

litat pròpia a Catalunya és el català i la cultura lligada a aquesta llengua.

Si s’accepta que això és així s’ha d’entendre que és del tot legítim defen-

sar aquesta llengua. És a dir, el dret a ser a Frankfurt no li ve només dels 

ics títols que publica cada any, o de ser parlada per més de set milions de 

persones (i entesa per alguns milions més). O de ser d’ús científic i jurídic 

habitual, etc. És a dir, no li ve només de ser una llengua per volum i qualitat 

semblant o superior a moltes altres llengües europees, sinó que li ve també 

perquè constitueix el nucli dur de la personalitat d’un poble, que ha estat 

perseguit, que ha sobreviscut i s’ha salvat, i que s’ha mantingut fidel a la 

seva vocació europea.

És per això que els catalans estem contents de venir a Frankfurt. I jo, 

personalment, ho estic especialment per dos motius. 

Primer, perquè fou en l’època que jo era president que el Govern de 

Catalunya va començar a negociar que el nostre país fos convidat especial. 

I segon, perquè he rebut una forta influència de la cultura alemanya i m’hi 

sento molt vinculat.

Això potser em dóna dret a expressar un punt de disgust per coses que 
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durant els darrers anys han dit alguns crítics, periodistes i polítics alemanys 

sobre la nostra llengua i la nostra cultura. Sobre Catalunya. Des del ministre 

alemany que despectivament diu que el català és com el sorbisch –despecti-

vament envers el català i envers el sorbisch– fins als crítics o periodistes que 

consideren que l’única literatura d’interès que es fa a Catalunya, i la més 

representativa, és l’escrita en castellà. I és veritat que hi ha escriptors catalans 

en castellà molt bons, però és com si a la primeria del segle xx s’hagués dit 

que la representació lingüística i cultural txeca s’havia de fer a través de Kafka 

i Rilke, i deixant en segon pla Janoslav Hasek (Aventures del bon soldat Sveik) o 

Karel Rais. Els que sabem alguna cosa sobre llengua i cultura alemanyes no 

només valorem Kafka i Rilke, sinó que sabem que el Prager Deutsch era una 

de les millors variants de la llengua alemanya. Però això no treu dos fets. 

Primer, que en totes les històries de la literatura Rilke i Kafka figuren com a 

autors alemanys, i no txecs. I Hasek com a autor txec. I segon, que si el txec 

hagués estat perseguit a fons a Bohèmia mateix i ignorat a Europa hauria 

acabat desapareixent com a llengua de cultura. Com es va arribar a creure 

que podia passar a mitjan segle xix. Com varen arribar a témer que podia 

passar a txecs tan il·lustres com l’historiador Palacky i el músic Smetana.

Tot això em fa tornar al començament del meu discurs, i al títol 

«Catalunya, una vella fidelitat europea». Una fidelitat a l’esperit i a la his-

tòria d’Europa.

Ja he mirat d’explicar com Catalunya ha intentat ser fidel a aquest es-

perit dins Catalunya mateix, a Espanya i a Europa, i com aquesta fidelitat 

ha anat lligada a la defensa de la seva pròpia personalitat. En general, a 

Europa, com s’exerceix aquesta fidelitat a l’esperit europeu? S’exerceix amb 

la democràcia, amb els drets de l’home, amb el respecte del pluralisme, 

amb la primacia de la persona, actuant amb justícia envers les persones i 

les comunitats. Ho subratllo: envers les persones i les comunitats.

Si estem d’acord amb això podrem dir que convidant Catalunya –és a 

dir, l’entitat de cultura, llengua, història i consciència col·lectiva que és 

Catalunya– la Fira de Frankfurt ha fet un gran acte d’europeisme, i de jus-

tícia. Ha aplicat una vella fidelitat europea. Més de valorar encara perquè 

Catalunya no té estat propi. 

Recordo que, sent jo encara president de Catalunya, el Govern català va 

iniciar les gestions per ser el país convidat en aquesta edició de la Fira de 
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Frankfurt, un bon amic alemany em deia que trobava desproporcionat que 

després de l’Índia la invitació es fes a Catalunya. Jo li vaig preguntar si no 

tindria sentit que es fes a Finlàndia, Lituània, Dinamarca, Eslovènia, Geòrgia, 

Armènia..., tots ells països i llengües de menys pes demogràfic que Catalunya, 

i alguns dels quals no editen tants llibres l’any com nosaltres, ni alguns tenen 

una literatura tan antiga. Em va respondre que la diferència era que aquests 

països eren estats independents. Doncs bé, deixar Catalunya, deixar de banda 

la seva literatura, el seu art, la seva llengua, la seva contribució durant segles 

a la construcció europea, i deixar de banda el mèrit que té haver fet això 

malgrat la pressió adversa, política i militar, demogràfica i cultural, això 

seria antieuropeu. Perquè seria anar contra el pluralisme, contra el dret a 

existir, contra la llibertat creativa. Contra l’esperit d’Europa.

Algun dia Frankfurt convidarà Estònia, i farà l’honor que es mereixen 

la llengua i la cultura estònies. Catalunya se n’alegrarà i jo personalment, 

perquè conec prou bé la història i la cultura d’Estònia per valorar i admirar 

el mèrit d’aquest país. Però convidar Catalunya té un mèrit particular. No 

perquè som més de set milions de catalanoparlants, i perquè tenim el gran 

capital que representen Gaudí, i Miró, i Dalí, i Tàpies, i Pau Casals, i una 

arquitectura actual brillant i una societat econòmicament i socialment 

forta, sinó perquè hem sobreviscut a segles de persecució i perquè encara 

ara hem de defensar la nostra identitat en condicions difícils. No tan difícils 

com durant els darrers tres segles, però encara complicades.

I és això ser europeu. És defensar el que és just. És reconèixer el valor de tot 

allò que és autèntic, i de tot allò que cohesiona positivament una societat.

I fer-ho contra prejudicis, si cal. O contra situacions injustes. En aquest cas, 

la Fira de Frankfurt esmena una situació cultural que és anòmala i injusta.

Els en dono les gràcies com a català. Crec que molts espanyols ho valo-

raran també positivament. I els en dono les gràcies com a europeu. Jo sóc 

un enamorat del meu país, però em defineixo a mi mateix com un patriota 

europeu. I em fa goig, i em fa sentir orgullós, que en el cor més carolingi 

d’Europa –no gaire lluny d’Aquisgrà– s’actuï d’acord amb l’esperit demo-

cràtic, pluralista, de respecte a totes les llengües i cultures tal com ha fet 

la Fira de Frankfurt.

1. Ajuntament d’Aquisgrà
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sociòleg, politòleg i economista

ralf dahrendorf
Vuit comentaris sobre 
el populisme*

la complexitat del populisme –o més ben dit, dels populismes– i algunes de les 

dificultats existents en relació amb la seva identificació el converteixen en un 

fenomen difícil de definir en tota la seva amplitud. l’objectiu d’aquest article en 

forma de vuit comentaris breus és intentar entendre l’autèntica naturalesa i el 

perquè real dels populismes, molt presents en la història política al llarg de tot el 

segle xx, posant-ne de manifest algunes contradiccions, aïllant al màxim les seves 

característiques i variables més pròpies i distintives, i posant damunt la taula al-

gunes de les confusions més esteses a l’hora d’aproximar-s’hi.

1

La dificultat comença ja amb el concepte de populisme, segons el qual no 

és correcte recórrer al poble. En qualsevol cas, populisme és un terme pe-

joratiu. No és el poble el sobirà que legitima la democràcia? La sospita no 

es pot evitar tan fàcilment: el que per a uns és populisme, per a altres és 

democràcia, i viceversa.

Estem completament d’acord si un polític diu que discutirà una qüestió 

important amb la gent, sigui la guerra de l’Iraq o l’adhesió a l’euro. Per 

això organitza una sèrie de reunions on vol exposar el seu punt de vista 

i discutir-lo. Encara avui recordem com el primer ministre anglès Glads-

*publicat a Trànsit 25 (2003). Traducció de l'alemany
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tone maltractava els seus votants amb ponències interminables sobre la 

injustícia que s’estava produint a la llunyana Bulgària, tot amb l’objectiu 

de justificar la intervenció britànica. Això estava bé, era democràcia pura. 

O potser hi havia també una dosi de populisme?

Amb el que no estem d’acord és amb el fet que algú, aplicant tots els 

recursos de la retòrica, mogui una gran massa cap a reaccions violentes. 

No ha de ser obligatòriament la pregunta «retòrica» de Goebbels «Voleu la 

guerra total?»; amb només la presentació tendenciosa d’un acte violent n’hi 

ha prou. Aviat es genera un clima que pot conduir a un pogrom. S’instiga el 

«poble». Llavors parlem de demagògia, i la demagògia té un ampli ventall 

de mètodes.

No sempre és fàcil definir els límits entre els dos punts: la democràcia 

i el populisme, el debat electoral i la demagògia, la discussió i la seducció. 

Per tant, s’ha d’anar amb compte a l’hora d’emprar aquests termes. L’al-

legació del populisme pot ser per si mateixa populista, un complement 

demagògic als arguments.

2

El populisme també deriva ràpidament en «populisme de dreta». De fet, 

aquest terme fa referència en la majoria de casos a la permanent eferves-

cència de noves organitzacions de la dreta política. Pensem en Haider, Le 

Pen, Schill, i potser també en Möllemann. Encara que també aquí haurem 

d’anar amb compte, simplement perquè alguns dels populistes amb més 

èxit no són fàcils de classificar. És ben segur que Pim Fortuyn, el polític 

assassinat a Holanda, no era simplement «un de dretes».

El motiu pel qual el populisme i les dretes polítiques s’inclouen sovint 

en el mateix sac és perquè els temes en què sorgeix el populisme demagògic 

acostumen a ser els clàssics temes de la dreta. Avui dia, aquests temes són, 

sobretot, dos: la llei i l’ordre, i tota la problemàtica dels asilats i immigrants 

i el seu tractament als estats democràtics.

Els dos temes inclouen una lliçó que contribueix a explicar els èxits 

dels populistes: és sobretot la por a tocar-los que tenen liberals i militants 

d’esquerra el que els ha fet explosius. Els poc escrupolosos també en poden 

treure profit precisament perquè els liberals i els esquerrans intenten evitar-

los, aquests temes. D’aquesta manera, la «llei i l’ordre» s’han convertit en 
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un concepte polític de dreta, i s’ha establert la impressió que els liberals i 

els esquerrans accepten la il·legalitat i el desordre sense immutar-se.

Aquest fet inclou ja una resposta. Un dels punts forts del New Labour 

(nou laborisme) era l’intent, almenys, d’arrabassar als dretans aquest tema 

tan delicat. «Tough on crime, tough on the causes of crime» va ser un bon 

eslògan: és evident que s’han de penalitzar les infraccions, però és igualment 

important lluitar contra les causes de la pobresa i l’exclusió social. També 

en el cas de la immigració hi ha tendències semblants. 

És legítim diferenciar entre asilats de Zimbabwe i de 

Sud-àfrica. Els uns fugen d’un règim homicida, mentre 

que els altres fugen d’un règim constitucional. També 

és necessari plantejar la pregunta de quanta immigració 

poden suportar les comunitats sense que arribin a perdre 

totes les qualitats que les feien atractives als mateixos 

immigrants.

Tampoc no és necessari cedir la delicada agenda del debat públic a aquells 

que la volen capitalitzar per fer demagògia. D’altra banda, és igualment 

innegable que les respostes de liberals i esquerrans a qüestions com la llei 

i l’ordre, o la immigració, són satisfactòries només en part. El New Labour 

demostra que en la pràctica és més fàcil actuar de forma contundent con-

tra els delinqüents que lluitar contra les causes de la delinqüència. Aquí 

es requereix per part dels actors una dosi de lucidesa i integritat que molt 

pocs reuneixen.

3

En aquest sentit, hi ajuda probablement el fet que els populistes són clara-

ment incapaços de governar. L’avantatge que durant la campanya electoral 

mantenen aquests davant els demòcrates el perden tan aviat com la seva 

victòria els porta a la cartera ministerial. Els darrers anys n’hi ha hagut 

prou exemples: la Lliga de Bossi a Itàlia, el Partit Liberal Austríac (l’FPÖ), 

el partit holandès de Fortuyn o el jutge Schill a Hamburg. Tots ells han 

fracassat estrepitosament quan se’ls ha desafiat a posar en pràctica les 

seves paraules.

En part, tot plegat és una qüestió de personalitat. Sovint els caps del 

populisme de dreta són figures misterioses que no arriben gaire lluny en 
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partits «normals». Es tracta de figures marginals amb una atracció poc 

ortodoxa, i si tenen vots és precisament perquè són diferents.

A més a més, aquesta mena de populistes no aconsegueixen crear al seu 

voltant cap organització sòlida. El seus partits són estructures amb poca 

consistència, plenes d’altres ambicioses figures marginals, sense nucli pro-

gramàtic i sense disciplina organitzativa. En aquests partits és on es demostra 

en certa mesura per a què serveixen al capdavall els partits polítics.

Amb aquesta participació en el govern dels populistes es demostra sobretot 

que el seu atractiu no apunta en absolut cap a l’acció. Els grups populistes 

són grups de protesta. És probable que això soni més inofensiu del que ho 

és realment. Sempre hi ha la possibilitat que aquests caps i agrupacions 

atreguin tants vots que puguin arribar a governar no només en coalició, 

sinó també en solitari. Aleshores no es posarà en pràctica un programa de 

reforma, sinó que més aviat consolidaran el seu poder. Comparant-ho amb 

un cas igualment innocent, tenim per exemple el govern de Berlusconi, que 

ha fet servir el seu poder per modificar el sistema jurídic 

en benefici propi. En el cas més extrem es pot arribar a una 

llei com la llei alemanya de Capacitació de 1933, amb totes 

les seves conseqüències. En aquest sentit, la incapacitat dels 

populistes per governar és en si mateixa un perill.

4

No tots els temes relacionats amb l’acció populista resideixen normalment 

en la dreta. Tenint en compte el que se sol descriure com globalització, hi ha 

també el que podria considerar-se populisme d’esquerra. Un exemple d’això 

és Oskar Lafontaine, del partit socialdemòcrata alemany SPD, el qual, a 

més, és evident que no estava en condicions de governar fora del seu estat 

assistencial situat a la vora del riu Saar. El retorn dels partits d’esquerra 

marcadament anticapitalistes als països escandinaus i als Països Baixos 

entra en el mateix capítol.

En aquest cas també es pot afirmar que hi va haver un tema que els par-

tits tradicionals no van incloure, o almenys no el van incloure com calia, 

en l’agenda del debat polític. La resposta dels neoliberals als reptes dels 

mercats globals la van interpretar malament com una promoció del capi-

talisme sense regles ni límits. També han oblidat que és possible anteposar 
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la llibertat a la igualtat, encara que no s’ha d’oblidar que tots els ciutadans 

han d’estar al mateix nivell quant als drets bàsics de participació. Els mer-

cats són sempre sistemes de regles. No s’ha de permetre mai que ningú 

retalli les oportunitats bàsiques dels altres; els privilegis i la competència 

de mercat són incompatibles.

5

El populisme és senzill, la democràcia és complexa: aquest és en última 

instància el tret diferenciador més important entre les dues formes de re-

lació amb el poble. S’ha de concretar encara més. El populisme té relació 

amb un intent conscient de simplificació dels problemes. Aquí és on radica 

el seu atractiu i la clau del seu èxit. Que la delinqüència 

s’escampa massa de pressa? Llavors hem d’actuar amb 

més contundència. Que vénen massa asilats al nostre 

país? Llavors els hem de tallar el pas. Que el capitalisme 

global ens empobreix? Llavors haurem de tallar les ales 

als seus protagonistes. Tan senzill com això.

En realitat, però, això no és tan senzill. Quan els popu-

listes governen, ho noten. Llavors s’atabalen davant la complexitat. Prenen 

un parell de decisions simbòliques, com el reforçament de la policia i la 

presó per als immigrants il·legals, o pronuncien un discurs a Porto Alegre 

i no a Davos; i això no ho és tot. El devessall de problemes hi continua, un 

brossegar sense sendera, una tasca per a representants més forts que no 

pas els demagogs.

Aprendre a viure amb les complicacions és potser la tasca més important 

de la formació política democràtica. En les democràcies madures, els electors 

saben que no tots els somnis dels polítics poder fer-se realitat. Escolten amb 

una certa dosi d’escepticisme que el govern reduirà a la meitat el nombre 

d’asilats fins al setembre, i que la primavera vinent la delinqüència als car-

rers es reduirà en un 20%. Estan convençuts que la pobresa al tercer món 

és una causa de conflictes i saben amb certesa que no es podrà eradicar en 

una única legislatura. La vida és realment complicada i l’únic realista que 

podem esperar és fer els passos correctes en la direcció oportuna.

Per als polítics no populistes això suposa una tasca molt complexa. Hauran 

d’evitar les simplificacions més evidents i fer intel·ligible la complexitat de 
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les coses. Aquesta era, per cert, la gràcia del discurs de Gladstone sobre la 

llunyana Bulgària. És també el que el president Bush i el primer ministre 

Blair van aprendre amb prou feines durant les llargues discussions prèvies 

a la guerra de l’Iraq. La principal tasca dels dirigents polítics democràtics 

és fer entenedores les relacions complicades. 

6

Si des d’aquest panorama fem un cop d’ull a les institucions, el primer que 

se’ns vindrà a la ment serà l’eina del referèndum. Ens referim sobretot a 

les votacions populars amb efectes vinculants. Es podria dir que són un 

possible instrument de la democràcia enfront del populisme. O serà ben bé 

el contrari, és a dir, un instrument populista contra la democràcia?

També aquest tema –així és el món!– és complex i no permet respostes 

senzilles. Hom pensa, per exemple, en el cas especial de Suïssa. És un cas 

especial sobretot en la mesura en què no és només una democràcia refe-

rendària, sinó que també coneix una tradició de debats públics previs a 

les votacions populars que no té parangó. Un percentatge considerable 

dels votants, potser un 20%, participa en aquests debats d’una forma o 

una altra. Això no exclou les consignes populistes (en l’actualitat, les de 

Blocher, el polític del Partit Popular Suís), encara que en limita l’impacte. 

No obstant això, s’hauria de dubtar si la decisió de no entrar en el territori 

econòmic europeu, és a dir, la lleugera vinculació contractual amb la UE, 

no té d’alguna manera motius objectius. No podria ser que l’instrument 

del referèndum no era adient per a aquesta decisió?

Aquestes mateixes preguntes es plantegen amb més 

intensitat en països més grans sense tradicions similars. 

Quan a la Gran Bretanya es vota sobre l’adhesió a l’euro, 

llavors es parla de qualsevol cosa (de la popularitat del 

govern, de les suposades aspiracions de domini dels ale-

manys, de la conservació de les tradicions nacionals, etc.), 

de tot llevat dels efectes directes de la unió monetària. De fet es produeix 

una situació que presenta una autèntica invitació al populisme.

És possible que sigui necessari desenvolupar una teoria política del 

referèndum que limiti aquest instrument a determinats temes d’interès 

absolutament general. La demanda de referèndums nacionals, cada vegada 
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vuit comentaris sobre el populisme

més freqüent i periòdica als països grans, té més aviat un caire populista 

i no pas democràtic.

7

Aquests comentaris sobre el populisme i la democràcia continuarien sent 

difusos si no parléssim finalment d’una institució que representa el ver-

tader escut protector de la democràcia davant del populisme, és a dir, el 

parlament. El populisme és per si mateix antiparlamentari, encara que faci 

servir les eleccions parlamentàries com a palanca per arribar al poder. Per 

tant, l’èxit dels moviments populistes és també una prova de les febleses 

dels parlaments. La democràcia parlamentària i, per tant, representativa, és 

el mitjà per traduir un clima de decisions imperants en decisions concretes 

i realistes. En els casos en què això es compleix, no hi queda lloc per als 

grans simplificadors. Són i seran el que es mereixen: grans simplificadors 

que no fan altra cosa que llençar les seves diatribes els 

diumenges al matí a l’Speakers’ Corner (el racó de l’orador) 

de Hyde Park, a Londres.

El parlament aporta bàsicament tres coses: és un lloc 

per al debat minuciós de qüestions diverses, un lloc per a 

la conversió dels debats en decisions i, sobretot, un lloc on 

tot això es produeix no de manera espontània, sinó amb 

una continuïtat al llarg del temps. El parlament tradueix votacions puntuals 

en decisions duradores. Això implica ja una funció antipopulista. Al cap i 

a la fi, el parlament està, per definició, del costat de la democràcia. 

Ara bé, aquests comentaris són molt simplistes. Els parlaments han 

aprofitat sempre aquesta tasca d’una forma parcial, i sovint incompleta. De 

vegades també ells cauen en temptacions igualment populistes: la mateixa 

Cambra dels Lords britànica va contribuir a promulgar en el termini de 

pocs dies un munt de lleis antiterroristes. Mentrestant, avui dia la feblesa 

dels parlaments ha adquirit dimensions molt més serioses. Pertot arreu 

l’executiu ha trobat formes d’evitar les feixugues demores i obstacles a la 

seva llibertat d’actuació al parlament. Normalment està relacionat amb 

una apel·lació directa al «poble», en la majoria de casos personificat en 

televidents i sobretot consumidors. El mateix autoritarisme latent de les 
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democràcies modernes és una tendència que promou el populisme. 

Això és un tema molt ampli i molt important al qual caldria dedicar 

un tractat específic. No obstant això, afegirem en aquest punt que detenir 

el procés de desvirtuació de les formes parlamentàries i democràtiques, i 

recuperar forces, és avui dia un dels desideràtums més importants d’una 

política de la llibertat.

8

Els parlaments existeixen als estats nacionals i als territoris que els componen, 

com els estats federats i els municipis. En conseqüència, aquests espais, en 

els quals es prenen actualment decisions polítiques, s’han tornat difusos. 

No sense motiu es parla cada dia més de governance en lloc de goverment. Ens 

governen sense que puguem assenyalar amb el dit qui ens està governant. 

La difusió del poder s’estén des de l’àmbit global fins al local.

Això significa que en molts llocs s’han format buits institucionals, espais 

per als quals no tenim cap institució democràtica. Són llocs on prospera el 

bacil del populisme. Sobretot hi ha un gran buit general entre ciutadans i 

poderosos. No és només un buit de confiança i participació, sinó també un 

buit d’informació i de coneixement. Aquest buit convida a teories conspira-

dores de tot tipus, amb les quals tant els agrada jugar als 

populistes. Convida a solucions universals que formen part 

de la caixa d’eines dels populistes. En aquest sentit és un 

gran perill, i pel que sembla, a llarg termini, ho és per a la 

llibertat. Es tracta no només d’un dèficit democràtic que 

és possible neutralitzar, sinó també d’un buit democràtic 

per al qual encara falta el material de farciment. El que 

no falta mai als demòcrates són tasques.
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sociòleg. universitat autònoma de Barcelona

Salvador Cardús
televisió i identitat nacional.
Esplendor i declivi de 
la televisió autonòmica 
catalana

malgrat les dificultats que hagin pogut sorgir des dels seus inicis mateixos, durant 

vint anys tVC ha complert els seus objectius de representació institucional i ha per-

mès una certa representació pública de normalitat lingüística catalana, encara que 

sigui només pel fet de fer possible l’existència d’un registre televisiu absolutament 

actual. Es pot assegurar amb tota la certesa del món que, considerat globalment, el 

projecte de televisió autonòmica catalana, amb els seus dos canals, tV3 i C33, ha 

estat un dels majors èxits polítics del govern que els va crear. tot i algunes debilitats 

–indubtables–, l’autor assegura que es pot afirmar que tVC ha estat fonamental en 

la creació d’un espai català de comunicació, és a dir, d’un àmbit de llengua, cultura 

i comunitat política que ha afavorit en certa manera «la redistribució del poder cul-

tural entès com la capacitat de recreació de les identitats col·lectives en un context 

de mundialització de l’economia i de la cultura, i d’un poder que avui dia s’exerceix 

sobretot a través del control de l’espai geopolític de la comunicació». Ara bé, més 

enllà d’aquest balanç, necessari, quins són els punts febles, els desafiaments –la 

persistència, a Catalunya, d’un espai de comunicació espanyol encara hegemònic– i 

els reptes –el paper de tVC com a instrument de reconstrucció nacional en el món 

actual? Aquestes i altres qüestions són objecte d’anàlisi en aquest article.

Televisió autonòmica i context polític

No es pot explicar el naixement dels primers canals de televisió autonòmics 

de principis dels anys vuitanta sense tenir en compte el principal factor con-

textual de la realitat social i política d’aquella Espanya: acabava de sortir de 
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la llarga dictadura franquista. Així doncs, encara que ara ja tot queda molt 

lluny, cal recordar que l’aparició d’aquelles primeres emissions televisives 

autonòmiques va ser, en primer lloc, el resultat d’una voluntat d’afirmació 

política democràtica i a favor de la diversitat cultural i lingüística. I això va 

ser especialment cert en el cas dels tres primers canals que van entrar en 

funcionament la primera meitat dels anys vuitanta, que no per casualitat 

van resultar ser ETB –la televisió basca– el desembre de 1982, TVC –la tele-

visió catalana– el setembre de 1983 i TVG –la televisió gallega– el juliol de 

1985. És a dir, es tractava de les televisions de les tres nacions històriques 

amb llengua pròpia que en el procés constituent iniciat el 1976 havien 

forçat el nou model territorial autonòmic que va quedar plasmat en la 

Constitució de 1978. 

Cal precisar, a més, que les dues primeres televisions van néixer en una 

situació d’alegalitat per manca de normativa i que, emparats en els propis 

estatuts d’autonomia, els governs respectius van forçar la legalitat vigent 

fins aconseguir que el Govern espanyol aprovés la Llei de tercers canals el 

desembre de 1983 (De Carreres, 44-68). De les altres televisions autonòmiques 

espanyoles, tres van aparèixer el 1989 –Canal Sur, d’Andalusia; Telemadrid, 

i TVV, la televisió valenciana–, ja molt allunyades del context polític de la 

transició a la democràcia però encara amb una certa intenció política. Les 

restants –les televisions de les Canàries, Castella-la Manxa, Balears, Aragó, 

Astúries, Múrcia i Extremadura– apareixen entre 1999 i –la majoria– l’any 

2006. La creació d’aquestes darreres s’ha de relacionar bàsicament amb els 

canvis tecnològics que el procés de digitalització comporta –la implantació 

de la televisió digital terrestre (TDT)– i la necessitat d’ordenar i exercir un 

control polític sobre els espais de comunicació locals, però ja sense cap 

interès democratitzador ni culturalment reivindicatiu. 

Però tornem al principi. A començaments dels anys vuitanta, Espanya 

acabava de sortir d’una dictadura de quasi quaranta anys en què el control 

polític del conjunt dels mitjans de comunicació havia estat el propi d’un 

règim autoritari i unitarista. Al ferri control ideològic, a més, calia afegir el 

fet que les cultures i llengües no castellanes van ser sotmeses a un veritable 

intent de genocidi, que va assolir un èxit desigual en funció de les regions. 

Es tractava d’un control polític que incloïa, a més de l’escola i tota mena 

d’institucions culturals, la premsa i la ràdio, en gran part agrupada a la xar-
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xa de periòdics i emissores de ràdio de l’anomenat «Movimiento Nacional», 

l’organització de partit únic franquista. A principis dels anys vuitanta, ja 

en democràcia, els mitjans de comunicació del Movimiento Nacional, que 

fins poc abans havien conservat els símbols feixistes i la referència a la seva 

pertinença a la «FET y de las JONS»,1 pertanyien a una altra organització 

oficial, els Medios de Comunicación del Estado. Eren mitjans de comunicació 

a la deriva –en general, havien estat fruit de l’espoli posterior a la Guerra 

Civil– i van ser posats a la venda o subhastats a partir d’aquell moment i 

aproximadament fins el 1984 (Cardús, 1998, 23-29). 

De tota manera, un mitjà de comunicació que va restar veritablement a 

les ordres del règim franquista va ser el que durant molts anys seria l’únic 

canal de televisió a Espanya, TVE, creada el 1956 i de la qual fa poc s’han 

complert cinquanta anys. TVE no competia amb cap altre canal televisiu i va 

trigar força anys a fer-ho, fins i tot estant ja en democràcia. D’altra banda, 

durant els primers anys de democràcia a Espanya la cultura del control in-

formatiu en la televisió encara persistia2 –segons la majoria d’observadors, 

actualment, hi ha encara una cultura molt intrusiva per part dels poders 

públics– i les resistències a certs canvis polítics a l’interior de TVE van ser 

tan importants en aquells anys com les de la resta de poders fàctics, fossin 

l’exèrcit, l’Església o sectors econòmics com la banca. 

A partir de 1976, doncs, mort el dictador i amb la perspectiva d’un canvi 

de règim polític, apareixen nous diaris i cadenes radiofòniques privades que 

tindran un paper polític transcendental en la transició a la democràcia. Hem 

d’esmentar, en primer lloc, El País (1976) per al conjunt espanyol, i també 

l’Avui a Catalunya (1976)3 o El Periódico de Barcelona (1978). A Catalunya, a 

més, ressorgirà també el fenomen particular, amb importants antecedents 

històrics, d’una premsa comarcal en català amb un gran impacte social 

(Guillamet, 157-163). A Madrid i Barcelona, el conjunt del canvi en la premsa 

és tan radical que només sobreviuen dues capçaleres anteriors a 1975 –ABC 

i La Vanguardia, respectivament–, mentre que la resta de diaris anteriors a 

aquesta data desapareixen per deixar pas a uns altres de nous. La renovació 

de l’espai comunicatiu escrit, i també del radiofònic, és liderada per grups 

privats, iniciatives que no són possibles en el camp televisiu, limitat per 

l’exclusivitat del control públic.

Pel que fa a la televisió, doncs, cal esperar el nou marc democràtic de 
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la Constitució espanyola de 1978 i els estatuts d’autonomia per donar pas 

als nous canals regionals de titularitat pública esmentats anteriorment. Es 

tracta també de canals de televisió públics, concessions de l’Estat, estreta-

ment vinculats a la necessitat d’una institucionalització política dels nous 

marcs polítics i administratius. I, principalment, qui sent la urgència de 

l’aparició d’aquests mitjans són les forces polítiques que representen les 

comunitats nacionals amb arrels històriques i que havien exigit aquesta 

nova organització territorial autonòmica en la Constitució de 1978. La te-

levisió privada, a Espanya, no tindrà la seva oportunitat fins a la regulació 

jurídica de l’any 1988, circumstància que permet l’aparició de tres nous 

canals el 1990, encara que continua tractant-se de concessions públiques 

d’explotació privada (Giordano i Zeller, 109-120). Fins el 2006 no s’autoritza 

l’aparició de tres nous canals privats, sempre per emetre per al conjunt 

d’Espanya i sense cap obligació de parar atenció a les especificitats lingüís-

tiques o culturals autonòmiques.

En resum, s’ha d’entendre que la creació dels primers 

canals de televisió autonòmics va respondre a tres menes 

de raons: a) polítiques, per la necessitat d’una afirmació 

pública de les noves institucions democràtiques parla-

mentàries regionals; b) culturals, a causa de la voluntat 

de reconstruir els perfils culturals reprimits durant el franquisme, la su-

pervivència dels quals en la resistència explica les aspiracions polítiques 

nacionals en aquests territoris, i c) lingüístiques, explicitades en el projecte 

de normalitzar les llengües que havien estat sotmeses a una dura repressió, 

ja que es considerava que la seva presència televisiva comportaria una gran 

oportunitat de reparació històrica. 

Els reptes inicials de TV3

És un fet acceptat unànimement per la majoria d’analistes que la televisió 

autonòmica catalana és un dels majors èxits polítics dels governs dits «naci-

onalistes» de Jordi Pujol. Durant molts anys, TV3 –que és la marca pública 

del primer canal de Televisió de Catalunya (TVC)– ha esdevingut el canal 

de referència informativa i cultural a Catalunya, ha aportat modernitat a 

la imatge i els continguts i ha arribat a ser líder d’audiència indiscutible 

en el seu territori. Aquesta posició destacada va aconseguir-se malgrat –o 
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potser hauríem de dir «gràcies a»– els reptes que va haver de superar la 

televisió catalana des del principi.

Efectivament, el seu primer embat ideològic el va formular amb tota 

claredat José María Calviño, aleshores director general de RTVE, organisme 

públic que fins llavors havia tingut el monopoli de la televisió a Espanya. 

El gener de 1983, aquest dirigent televisiu socialista suggeria que el canal 

autonòmic català hauria de limitar-se a oferir una programació comple-

mentària de l’estatal, de caràcter local, per dedicar l’atenció només als 

aspectes informatius i culturals locals. Calviño, en paraules textuals, in-

vitava la futura televisió autonòmica a ser «una televisió antropològica» i 

considerava «absurda» la pretensió de convertir-la en un canal generalista 

(Cardús, 1995, 73-81). Precisament el repte de José María Calviño va ajudar 

a orientar, en sentit contrari i amb una certa exageració, els continguts 

d’una TV3 que va acabar obsessionada per demostrar el seu cosmopolitisme 

i que, en conseqüència, es va mostrar especialment poc inclinada a parar 

atenció a la cultura pròpia per evitar que la identifiquessin amb una televisió 

localista. Les elits culturals locals sempre s’han considerat menyspreades 

per la que havia de ser la seva televisió. 

En segon lloc, TVC va estar dirigida des del principi per un equip de 

periodistes l’origen ideològic del qual durant el franquisme se situava 

obertament a l’esquerra política, i fins i tot a l’extrema esquerra «interna-

cionalista». En canvi, el govern que l’havia nomenat era «nacionalista» i de 

centredreta. Les raons d’aquesta tria són complexes, si no fosques, i mai no 

han estat convenientment interpretades. Però, en tot cas, els periodistes i 

gestors de TVC des del primer moment van tenir molta cura que no se’ls 

pogués titllar de «nacionalistes» ni de «dretes». Aquesta tensió política i 

ideològica permanent va ajudar a crear una cultura de relativa indepen-

dència informativa del canal televisiu i de poc control polític, especialment 

si es compara amb la tradició fins aleshores coneguda a la resta de mitjans 

de comunicació públics espanyols. Quan després d’alguns anys es van 

incorporar a la direcció de l’organisme rector de la Corporació Catalana 

de Ràdio i Televisió perfils directius més pròxims al govern nacionalista 

de Jordi Pujol, ja no va ser gens fàcil reorientar ideològicament el grup 

professional que s’havia consolidat i les tensions i les desconfiances entre 

ells van ser constants. De tota manera, pel que fa al públic, el cert és que els 
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programes informatius de TV3 sempre van assolir en les enquestes d’opinió 

la màxima credibilitat entre el conjunt de canals televisius.

Finalment, TVC va haver de créixer sota una exigència doble i sovint 

contradictòria: la qualitat i la popularitat. És cert que TVC va crear el 1988 

un segon canal cultural –Canal 33–, que rebaixava la tensió entre els dos 

objectius. Tot i això, TV3 només es justificava políticament si arribava a ser 

un instrument eficaç de l’anomenada normalització lingüística a favor del 

català, en la mesura que la normalització quedava vinculada a la idea de 

modernitat i progrés que oferia TVC i a la visió cosmopolita de la realitat 

que transmetia, evitant quedar atrapada en el passat i la tradició. I per 

aconseguir-ho, TV3 havia de ser el canal de televisió de referència, és a dir, 

de màxima audiència a Catalunya. Però aconseguir audiència implicava 

que TV3 no podia renunciar a ser un canal popular de televisió. Mentre la 

competència en el mercat televisiu es va limitar als canals públics espanyols, 

TVE1 i La 2, el combat no va ser especialment difícil, i qualitat i audiència 

van ser compatibles. Però amb la implantació dels canals privats, a partir 

de 1990, la dialèctica entre qualitat i popularitat es va complicar moltíssim 

per a TV3 i el C33. 

La tensió entre qualitat i popularitat es va fer palesa 

a molts nivells. Van aparèixer conflictes sobre el registre 

lingüístic emprat per TV3, a la qual se li exigia, a més, 

més autocontrol moral que a la resta de canals televisius. 

Es van incrementar les interferències de programes amb 

continguts bilingües, trencant la norma no escrita de l’ús 

d’un monolingüisme català estricte. Així mateix, la confusió 

permanent en l’ús de la terminologia d’autoreferència 

territorial i política –les ambigüitats entre l’aquí i el 

nosaltres referits a Catalunya i els catalans o a Espanya 

i els espanyols– va ser objecte de debat permanent, amb els consegüents 

problemes d’identificació i credibilitat. I, sense voler ser exhaustius, no 

podem oblidar la presència abundant d’expressions culturals –musicals, 

cinematogràfiques, etc.– de referència espanyola, que eren –i són– sentides, 

si no com a estrangeres, almenys sí com a estranyes per una part de l’audiència 

del canal català tot i que, sens dubte, li aportaven un abast més popular. 

Aquest debat va dur TV3 a fer servir durant uns quants anys l’eslògan pro-
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mocional «La teva», que accentuava la imatge identificativa o identitària 

del canal televisiu, però per contrarestar, precisament, el seu punt dèbil: 

l’increment de continguts que desmentien aquesta identificació. El debat 

entre localisme i cosmopolitisme s’havia desplaçat a una discussió entre 

localisme català o localisme espanyol. Aquesta mena de conflictes, com 

veurem més endavant, continuen vius, i amb un govern que s’autoqualifica 

de “no nacionalista”, la desconfiança en les intencions dels seus gestors és 

més gran i les seves manifestacions s’han radicalitzat.

El balanç d’una aposta

Ja hem dit que, considerat globalment, el projecte de televisió autonòmica 

catalana, amb els seus dos canals TV3 i C33, ha estat un dels majors èxits 

polítics del govern que els va crear. Malgrat totes les ambigüitats i contradic-

cions, durant vint anys TVC ha complert els seus objectius de representació 

institucional i ha permès una certa representació pública de normalitat 

lingüística catalana, encara que sigui només pel fet de fer 

possible l’existència d’un registre televisiu absolutament 

actual. Tot i algunes debilitats indubtables, es pot afirmar 

que TVC ha estat fonamental en la creació d’un espai català 

de comunicació, és a dir, d’un àmbit de llengua, cultura i 

comunitat política que ha afavorit en certa manera «la 

redistribució del poder cultural entès com la capacitat de recreació de les 

identitats col·lectives en un context de mundialització de l’economia i de 

la cultura, i d’un poder que avui dia s’exerceix sobretot a través del control 

de l’espai geopolític de la comunicació» (Gifreu, 55).

No és objecte del nostre article analitzar el paper de la ràdio en tot 

aquest procés, però sens dubte caldria tenir-la molt en compte. En realitat, 

Catalunya Ràdio –la ràdio pública que juntament amb TVC ha format la 

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) i fins que, d’acord amb la 

Llei de l’Audiovisual (2006), ha estat subtituida per la Corporació Catalana 

de Mitjans Audiovisuals (CCMA)– ha estat el complement indispensable 

de l’èxit de TVC, amb una supremacia fins ara indiscutible en audiència 

–realitat que no ha pogut mantenir la televisió pública catalana– i que ha 

sumat sinergies en uns camps –en el sentit de Pierre Bourdieu– que són 

com més va més interdependents. 
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Un dels punts forts, i paradoxalment també de debilitat, del projecte 

audiovisual català públic ha estat el seu àmbit territorial. La comunitat lin-

güística catalana, com és sabut, és superior a la del territori de la comunitat 

autònoma de Catalunya, ja que inclou les comunitats autònomes valenciana 

–el País Valencià– i de les Illes Balears, així com una part del sud del territori 

francès, fins a un total aproximat de gairebé dotze milions de persones. 

TV3 i Catalunya Ràdio han arribat a la totalitat de l’espai de comunicació, 

però els obstacles polítics –en uns temps que es diu que són «sense fronte-

res»– han estat constants i sovint insalvables. No és el moment d’explicar 

amb detall la naturalesa d’aquestes obstruccions tant de caràcter tecnològic 

com jurídic, polític i fins i tot policial (Cardús, 1995, 139-163), però cal saber 

que s’ha tractat d’un combat desigual en el qual, per aconseguir la presèn-

cia a la totalitat del territori de parla i cultura catalana, s’hi han implicat 

importants sectors de la societat civil per intentar assolir amb inversions 

privades aquells objectius que patien els obstacles del Govern central i als 

quals el Govern de la Generalitat de Catalunya no podia o no volia arribar 

per raons jurídiques o polítiques. Lamentablement, el 2007 han aconseguit 

impedir la recepció de TV3 a bona part del País Valencià, per iniciativa del 

govern conservador valencià però pràcticament sense cap resistència per 

part del govern socialista espanyol: l’espai de llibertat audiovisual que es 

va aconseguir en temps més difícils, s’ha perdut quan governen els qui es 

diuen d’ideologia liberal i els qui es consideren cosmopolites. L’àmbit de 

recepció més ampli, mentre ha durat, ha estat, sense cap mena de dubte, 

un avantatge per a TV3. I, al mateix temps, la conflictivitat política que ha 

suscitat aquest abast més enllà del territori estricte de la competència de 

la CCRTV ha comportat renúncies i autocensures culturals injustificables 

des del punt de vista de la coherència de l’espai cultural català i, per des-

comptat, de la llibertat d’expressió.

Des del punt de vista polític, l’existència d’un espai català de comuni-

cació, amb totes les ambigüitats inevitables per la superposició i la com-

petència d’un espai espanyol de comunicació, era una condició necessària 

de la supervivència i la consolidació de les institucions governamentals. 

La resta de canals televisius que arriben a les pantalles de les llars catala-

nes no respecten de cap manera l’imaginari polític català propi i, quan hi 

queda representat, el mostren com un àmbit local de segon o tercer nivell. 



Aquests canals amb prou feines ofereixen cap mena de desconnexió local 

i, per descomptat, no fan servir el català ni representen la realitat cultural 

catalana d’una manera significativa. 

Així doncs, el prestigi de les institucions polítiques catalanes, del Govern 

i del Parlament –però també de la policia, el sistema escolar i el sistema 

sanitari, o de les elits culturals i professionals, per posar-ne uns quants 

exemples–, perquè el reconegui la ciutadania només pot trobar una caixa 

de ressonància pròpia a TVC. Podríem dir que hi ha una desproporció con-

siderable entre la capacitat de gestió política a Catalunya, i fins i tot la vida 

cultural i intel·lectual pròpia, i la seva representació mediàtica a favor de la 

primera, i que només TVC –en el camp televisiu– les presenta d’una manera 

una mica més equilibrada, tot i que amb moltes restriccions. TVC, amb els 

seus dos canals, assoleix shares aproximats del 25% del total. Així, queda clar 

que almenys tres quartes parts dels catalans no es veuen autorepresentats 

habitualment com a tals a les seves pantalles de televisió.

Certament, els diaris i les ràdios tenen un paper molt diferent en el 

manteniment d’un imaginari polític català autònom. En premsa –tota 

privada, encara que amb ajuts públics– i en ràdio –tant en les opcions pú-

bliques com en les privades–, l’espai comunicatiu sí que aconsegueix una 

major proximitat a la realitat política. I, ateses les característiques d’aquesta 

premsa i aquesta ràdio, amb un alt contingut informatiu polític, sense cap 

dubte tenen un paper decisiu en la visualització d’una realitat política que 

la majoria dels catalans no tenen cap inconvenient que es qualifiqui amb 

el terme nacional.

En definitiva, es pot afirmar que TV3 ha aconseguit l’objectiu polític 

fundacional de recrear un espai català de comunicació televisiva. Però no és 

menys cert que es tracta d’un espai en minoria, compartit amb el veritable 

espai hegemònic de comunicació que, també a Catalunya, és l’espanyol. Ni 

TV3 ni el C33 són la televisió antropològica i local que desitjava José María 

Calviño i, en aquest sentit, competeixen i entren parcialment en conflicte 

amb la definició de realitat que s’imposa de manera concertada des de la 

resta dels canals televisius. Però, sent el combat desigual, sovint la televisió 

catalana sucumbeix a la pressió i cada vegada més accepta jugar en el te-

rreny de la submissió política, renunciant a un discurs i a una perspectiva 

catalana pròpia sobre la realitat nacional i internacional. 
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És important indicar que no es tracta d’un debat estrictament polític. 

Ni tan sols es tracta només de la qüestió sobre la llengua en què es formula 

el discurs televisiu. En realitat, la possibilitat d’imposar un discurs o una 

perspectiva en televisió té a veure amb tot el que acabem de dir, però també 

amb la capacitat d’innovació en el discurs i la possibilitat de mantenir-se 

relativament al marge de les lògiques dels altres. És a dir, es poden crear 

models de discurs televisiu propi o inspirat en una verita-

ble lectura cosmopolita del que passa en altres televisions 

internacionals –i TV3 va fer-ho així durant molts anys– o 

es pot acabar competint i copiant les narratives televisives 

imposades per la competència més propera, és a dir, la 

que s’emet a les pantalles dels seus clients, que és la dels 

canals espanyols, que és el que ha passat darrerament en 

els canals de TVC. 

Un present confús, un futur incert

El present de la televisió autonòmica catalana és certament confús. D’una 

banda, els darrers anys, la supremacia de l’audiència ha estat disputada de 

molt a prop pels canals privats. D’una altra, TVC sembla haver abandonat 

l’ambició d’innovació que va tenir en altres temps, sempre atenta a les 

televisions occidentals més avançades. Igualment, viu sota la pressió d’un 

important dèficit econòmic difícil de reduir a la vista d’una estructura de 

personal i productiva excessivament costosa en termes comparatius amb 

les privades, però amb moltes dificultats en la reconversió empresarial, 

atès el seu caràcter públic. En el pla econòmic, tampoc no podem oblidar 

la discussió pel tipus de finançament mixt –publicitat i fons públics–, que 

en qüestiona el caràcter públic tenint en compte les normatives europees. 

A tot això cal afegir l’aparició de la competència de les televisions locals 

i els canals per satèl·lit i cable, fins ara poc estudiada i que comporta una 

davallada no només en l’audiència, sinó també en els ingressos per publi-

citat. I, finalment, com la resta dels canals televisius, ha d’afrontar el repte 

de la renovació tecnològica, com ara la digitalització, amb conseqüències 

difícils de preveure en els usos de la televisió i que, potser, comportaran el 

final de les adhesions indentitàries que tant la van beneficiar.

Des del punt de vista polític, la situació actual del canal autonòmic ca-
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talà tampoc no és clara. La derrota, després de vint-i-tres anys, del govern 

nacionalista que la va crear ha posat en dubte si el govern de majoria soci-

alista manté els mateixos objectius per als quals va ser creada la televisió 

pública a Catalunya. Certament, la necessitat de conservar un espai polític 

de representació existeix per al conjunt dels partits polítics catalans, però 

possiblement el partit majoritari del nou govern accepta sense resistència 

que es tracta d’un espai subordinat, és a dir, més regional que no pas na-

cional. A més, tampoc no és clar que, de manera unànime, el nou govern 

mantingui el criteri de prioritzar l’espai cultural català a TVC, el seu únic 

canal d’expressió televisiva, i en canvi aposta per la visió passiva de donar 

per bons els desequilibris culturals existents entre l’espai català i l’espanyol.4 

Per tant, allò que eren punts dèbils o flaqueses del canal autonòmic fins fa 

pocs anys, ara ha esdevingut presentat com l’expressió i l’acceptació pas-

siva de la realitat tal com és. TVC a vegades sembla resignar-se al seu paper 

de televisió políticament regional i podríem dir que ha renunciat al seu 

combat per convertir la cultura catalana en hegemònica en el seu territori, 

com fa per la seva banda qualsevol canal de televisió públic europeu amb 

la cultura del seu país.

Cal dir que aquest canvi en els objectius de TVC no és explícit i que, 

ateses les característiques del camp televisiu, no és gens fàcil objectivar-lo 

amb dades, més enllà d’esmentar alguns exemples concrets. Per la seva 

banda, i atès que l’audiència continua identificant els canals de TVC, i molt 

especialment TV3, amb la televisió nacional de Catalunya, el canvi d’orien-

tació a TV3 no pot ser explicitat pels seus responsables, malgrat l’evidència 

declarada que estan buscant quotes d’audiència més altes cercant nous 

targets. De moment, les enquestes indiquen que es conserva el perfil d’una 

audiència estretament identificada amb els objectius polítics i culturals 

nacionals, de manera que TV3 continua sent el canal més vist pel 82,7% 

dels votants de CiU –el partit nacionalista moderat– i el 93,8% dels votants 

d’ERC, el partit independentista, proporció que baixa fins al 56,9% entre 

els votants socialistes5 (Centre d’Estudis d’Opinió, 20-55). Per aquest motiu, 

no és gens estrany que s’alcin protestes públiques per les renúncies de TV3 

tant a la qualitat com a la construcció d’una perspectiva catalana del món, és 

a dir, d’una visió nacional de la realitat global. En qualsevol cas, els canvis 

produïts per la nova Llei de l’Audiovisual i el nou sistema de govern de la 
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televisió pública catalana, diran en un futur proper si TVC veu retallada la 

seva alta credibilitat i independència informativa que ha mantingut fins 

ara, si veu questionada la seva imatge de televisió de qualitat i innovadora i, 

en definitiva, si es deteriora la identificació pública com a televisió nacional 

que fins ara havia aconseguit.

Conclusió: televisió i identitat 

L’estudi d’un cas com el de TVC, la televisió autonòmica catalana, més 

enllà dels debats polítics locals té un interès especial per a l’anàlisi dels 

processos actuals de creació, manteniment i crisi de les identitats grupals 

i nacionals arreu del món. D’una banda, permet conèixer un cas d’èxit 

relatiu en un procés de reconstrucció d’un espai polític inexistent durant 

prop de quaranta anys de dictadura. I, en aquest sentit, 

permet analitzar les forces i les debilitats d’un instrument 

com la televisió en una situació de conflicte amb altres 

processos paral·lels de reconstrucció nacional, en aquest 

cas, l’espanyola. Però s’ha de dir, immediatament, que 

el funcionament d’aquest mecanisme ha de limitar-se al 

període estudiat. Em refereixo al fet que TVC va néixer 

en un marc de desenvolupament de les tecnologies de 

la informació i la comunicació molt determinat, quan a 

Espanya hi havia només dos canals públics de televisió i 

no hi havia competència en televisió per satèl·lit ni per 

Internet. En canvi, l’anunci de la propera apagada ana-

lògica, prevista a Catalunya per al 2009, comportarà el 

final potser definitiu d’un temps en el qual la televisió ha 

estat un instrument principal per a la representació dels espais nacionals 

polítics i culturals. I, en aquest sentit, TVC haurà de cercar nous objectius 

o definir noves estratègies per justificar la seva raó de ser. Aquesta recerca 

està per fer, i espero que aquestes pàgines siguin un estímul per a futurs 

projectes en què fóra desitjable que hi participessin equips universitaris 

multinacionals.

Però, d’altra banda, l’anàlisi de TVC ens permet seguir el debat sobre 

el mateix concepte d’identitat, sigui aplicat a comunitats nacionals, sigui 

referit a altres menes de grups. Efectivament, si fins fa poc les teories de la 

la necessitat de 

conservar un espai polític 

de representació existeix 

per al conjunt dels partits 

polítics catalans, però 

possiblement el partit 

majoritari del nou govern 

accepta sense resistència 

que es tracta d’un espai 

subordinat, és a dir, més 

regional que no pas 

nacional



48

identitat havien dirigit la mirada als continguts diferencials de cadascuna, 

a les seves especificitats històriques, socials, econòmiques o ideològiques, 

actualment és urgent redefinir aquesta orientació. Així, el recurs a les 

anomenades identitats líquides (Bauman) i totes les conseqüències analí-

tiques que en deriven sembla precisament la conseqüència resultant de 

continuar posant l’èmfasi en els continguts de la identitat, sense haver 

discutit prèviament si no seria convenient una nova aproximació teòrica que 

superés aquest enfocament. Em refereixo al fet que potser, en els processos 

identitaris, haguem d’arribar a la conclusió que allò menys important són 

precisament els seus continguts. 

Partint dels meus treballs en curs sobre la dissolució de la condició 

d’immigrant a la Catalunya del segle xx, em sembla que puc anticipar la 

idea que el debat sobre la identitat hauria de ser més aviat una qüestió de 

contenidors, més que no pas de continguts. Efectivament, la diversitat en els 

continguts indentitaris només apunta a diferències marginals en el sentit 

econòmic del concepte, és a dir, destinades a exagerar aquestes diferències 

mateixes, sovint irrellevants. En canvi, sembla que el més important no 

rau en allò que és visible, sinó en les relacions de poder que queden in-

visibilitzades pels continguts identitaris on es posa l’atenció socialment. 

Dit d’una altra manera, el problema social a què dóna resposta el joc del 

conflicte d’identitats és el de la necessitat d’ocultar les formes de coacció 

social imprescindibles per a la vida social. I des d’aquest punt de vista, no 

seria cert que ara les identitats són líquides, sinó que ara no existeixen els 

antics contenidors forts d’unes identitats que, d’altra banda, sempre han 

estat més aviat líquides –de vegades més espesses, de vegades volàtils–, 

almenys en la vida quotidiana dels ciutadans anònims. 

El debat sobre les identitats nacionals esdevé especialment d’actualitat 

quan es posen de manifest les dificultats de les societats contemporànies per 

mantenir prou cohesió per al seu bon govern. Que el nou laborisme s’amoïni 

ara per la britishness, que proposi instaurar una festa nacional britànica o 

pretengui reforçar els continguts escolars d’Història britànica, per posar 

un exemple, més aviat apunta a actituds reactives però que segueixen un 

camí equivocat que en el millor dels casos resultarà inútil i en el pitjor pro-

vocarà el contrari del que es pretén. Però cal reconèixer que en aquest error 

polític hi tenen molta responsabilitat els models d’anàlisis sociològiques 
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que insisteixen en la vella concepció d’identitat. Insistir en la necessitat de 

reforçar els continguts de la identitat quan el contenidor identitari té forats 

o, simplement, quan funciona com una esponja, és ridícul.

El cas del paper de la televisió en la reconstrucció identitària catalana, 

establint un espai de comunicació relativament autònom, mostra amb molt 

de detall l’obsolescència d’un instrument que, possiblement, ha perdut 

bona part de la seva utilitat. El 1983 es partia de la possibilitat de constru-

ir un contenidor identitari fort, de manera que tot el que s’hi introduïa, 

fos el que fos, quedava incorporat com a propi. El primer èxit de TV3 va 

ser l’emissió en català de la sèrie nord-americana Dallas: va esdevenir una 

autèntica revolució mitjançant la qual la llengua catalana s’incorporava al 

món global. Dallas no tenia res a veure amb la identitat catalana, però TV3 

la catalanitzava, en primer lloc, en doblar-la al català, però en segon lloc, i 

especialment, perquè obligava a qui volgués veure-la a passar pel contenidor 

–el canal, el punt de vista, com se’n vulgui dir– més modern de catalanitat 

legítima. El més important en el procés identitari és la 

capacitat d’apropiació amb una certa independència del 

que s’incorpori. En realitat, era la capacitat de coacció 

invisible de TV3 el que permetia considerar que el pro-

jecte tenia èxit, i no la coherència referencial dels seus 

continguts.6  

Si en aquests moments TVC veu que es qüestiona la seva fidelitat als 

objectius inicials, és només en part per la manca de coherència cultural o 

lingüística de la programació. El problema, en realitat, rau en molt bona 

part en la seva incapacitat per actuar com a contenidor de referència, sigui 

el que sigui el que contingui o emeti a través de la programació. TVC està 

perdent així el seu propi punt de vista. I aquesta pèrdua, explicable en part 

per raons ideològiques i polítiques locals, també té l’origen en el procés 

pel qual els darrers vint anys els contenidors identitaris moderns i forts 

com la televisió han perdut arreu del món el seu paper fonamental a l’ho-

ra d’oferir marcs de referència a la vida dels individus. Cal no oblidar que 

ens referim a televisions públiques generalistes, per a les quals el territori 

nacional continua sent una dimensió fonamental del seu perfil. I, molt 

possiblement, és aquesta dimensió territorial la que entra en conflicte amb 

el nou model de televisió temàtica ara d’èxit –no territorialitzada– i amb 

tVC haurà de cercar nous 

objectius o definir noves 

estratègies per justificar 

la seva raó de ser
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un nou estil d’entelevisionament, és a dir, de manera de veure televisió: 

individualitzat i aïllat, navegant entre centenars d’ofertes de les quals 

només es consumeixen alguns fragments, i cada cop més servides d’acord 

amb la conveniència personal, independentment del canal que ofereixi la 

programació. Si val l’analogia, no té res a veure un àpat en un restaurant 

gastronòmic culturalment coherent situat en el seu propi paisatge amb el 

fast-food –o, quasi millor, el tapeo– de coloració multiètnica servit a domicili 

per menjar-lo a qualsevol hora. 

Moltes qüestions parteixen d’aquests supòsits analítics provisionals i 

encara per desenvolupar convenientment. Però hi ha dues preguntes que 

considero especialment oportunes. D’una banda, caldria discutir si el que 

s’està produint és un canvi entre vells i nous contenidors identitaris forts, 

o si en el futur només es podrà comptar amb esponges identitàries. De la 

mateixa manera que l’ensenyament escolar de la Historia 

nacional com a referent identitari va deixar pas a la televisió 

pública generalista,7 ara cal demanar-se si aquesta darrera 

tindrà substitució o no. Particularment, m’inclino per 

suposar que sí, que apareixen nous instruments al servei 

de la cohesió nacional i que els estats-nació continuaran 

gaudint de la seva ja llarga mala salut de ferro fent servir 

contenidors més sofisticats però no menys forts. La segona pregunta és pel 

futur de les televisions generalistes com TVC i, en realitat, de qualsevol 

altra televisió pública nacional. ¿Els queda algun paper per fer en el futur 

que sigui coherent amb el seu objectiu fundacional d’establir i mantenir 

un espai nacional de comunicació? I la meva resposta torna a ser positiva, 

encara que caldria considerar les noves condicions i possibilitats amb les 

quals podrà exercir aquesta funció. Però aquestes respostes, pel que tenen 

de profecia, ja se situen completament fora dels límits legítims de l’article 

i han de quedar només com a apunts per a futurs desenvolupaments. 
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notes

1. Acrònim de la Falange Española Tradicionalista i Juntas de Ofensiva nacionalsindicalista, 

que, tot i ser d’origen anterior, va esdevenir el partit únic franquista de 1939 a 1975, també 

conegut amb el nom de Movimiento nacional.

2. cal recordar que el president espanyol que va dirigir la transició a la democràcia després de 

la mort de Franco, entre 1976 i 1981, va ser Adolfo suárez. suárez va ocupar diversos càrrecs 

al Movimiento nacional, va ser director general de RTvE –la ràdio i televisió franquistes– entre 

1969 i 1973, i després de la mort de Franco i abans de ser president del govern, va ocupar el 

càrrec de ministre secretari general del Movimiento.

3. El diari Avui va ser el primer diari en català des de la guerra civil, publicat gràcies a la 

iniciativa popular, i va haver d’esperar la mort del dictador per poder obtenir el permís d’edició.

4.  n’és un exemple clar el conflicte desencadenat pel fet que l’any 2007 la cultura catalana 

és la invitada oficial a la Fira del Llibre de Frankfurt. Mentre el govern socialista considera 
catalana la literatura tant en llengua catalana com en llengua castellana produïda a catalunya, 

els sectors nacionalistes creuen que només es pot considerar literatura catalana la que es 

produeix en català.

5. L’enquesta del cEO de juliol del 2006, a més, posa en evidència que l’espectador habitual 

dels espais informatius de Tv3 és el que mostra l’índex de «sentiment de pertinença» català 

més alt, amb un 3,68; aquest mateix índex és de 2,93 per a TvE i Antena 3, el canal públic 

espanyol i un dels canals privats, i de 3,05 per a Tele5, el segon canal privat (l’índex s’estableix 

entre 1 per als que «se senten només espanyols» i 5 per als que «se senten només catalans»).

6. En la meva recerca sobre la dissolució de la condició d’immigrant i el model d’integració 

català es posa de manifest que, com passa a la majoria de països amb una llarga tradició 

immigratòria, la identitat cultural està formada precisament per elements aportats per les 

diverses tradicions que s’hi han incorporat, tot i que les narratives de la memòria nacional no 

sempre reconeguin aquesta diversitat d’orígens.

7. una de les millors recerques que conec sobre aquesta qüestió és God Times, Bad Times de 

Hugh O’Donnell. precisament són els continguts no explícitament polítics els que mostren millor 

els processos d’apropiació nacional. per dir-ho breument, els espais informatius podrien ser més 

similars i intercanviables entre les diferents televisions nacionals que no pas les soap operas, els 

marcs de referència de les quals són radicalment locals. D’altra banda, concursos televisius com 

Operación Triunfo tenen unes funcionalitats polítiques evidents en la vertebració política del 

territori nacional, tal com he indicat a Les relacions asimètriques entre identitats (2006).
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Escriptor

Antoni Puigverd
no s’alça una casa sobre 
aiguamolls de vinagre

la idea d’una Catalunya configurada bàsicament sobre els pilars dels dos corrents 

protagonistes al llarg dels segles xix i xx, el modernisme i el noucentisme –el primer 

eminentment cultural i el segon d’arrel social i política–, es troba avui en crisi. Segons 

l’autor d’aquest article, els testimonis més evidents de la fi d’aquesta concepció «que 

tothom té al cap, encara avui, quan es parla de Catalunya» són la debilitat cultural 

–especialment evidenciada en la llengua– i, d’altra banda, la flaquesa econòmica. 

Segons Puigverd, està desapareixent el principal promotor històric de l’autoestima 

dels catalans, que és la fortalesa econòmica. Una visió crítica que explora, més enllà 

dels encerts de fórmules bàsiques del catalanisme recent –com l’explicitada per Jordi 

Pujol en el «és català qui viu i treballa a Catalunya»–, mancances i desencerts com 

la incapacitat del catalanisme en conjunt –diu– per incorporar activament els nous 

catalans. l’autor assegura que cal renunciar definitivament al somni noucentista 

o, com a mínim, atrevir-se a replantejar-lo de dalt a baix.

La política catalana ha viscut uns anys molt convulsos i canviants d’ençà 

que, el 1996, Jordi Pujol i José M. Aznar van signar el famós pacte del 

Majestic. Sembla que el període de convulsió tendeix, si no a tancar-se, a 

asserenar-se (per bé que algunes organitzacions hagin entrat en convulsió 

interior, fet que pot promoure, naturalment, nous terratrèmols). De la 

mateixa manera que hem usat un fet simbòlic però no causal (l’esmentat 

pacte) per marcar arbitràriament l’inici del període, també usarem un 

fet simbòlic del qual no sabem encara les conseqüències per acotar-lo no 
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no s’alça una casa sobre aiguamolls de vinagre

menys arbitràriament: la victòria esclatant del PSOE a Catalunya en les 

eleccions generals de març del 2008, una victòria que subratlla de mane-

ra incontestable el protagonisme català del nucli dirigent del PSC, que 

s’afirma inequívocament continuador del catalanisme.

El període és tan convuls que hi ha el perill de confondre els fets espec-

taculars que s’hi esdevenen amb el corrent de fons que expressen. Una cosa 

són els fets, sovint motivats pels atzars, les lluites o els interessos tàctics. 

I una altra, el corrent de fons. Tot i que és evident que, d’una manera o 

altra, el corrent de fons ha impregnat els fets, de la mateixa manera que 

els fets han accelerat el corrent de fons. De quin corrent de fons parlem? 

Diguem-ho sense embuts: de la decadència de Catalunya. Precisem: de la 

decadència d’una idea de Catalunya.

Una idea de Catalunya que troba els seus fonaments a finals del segle 

xviii, protagonitzant la Revolució Industrial a l’Espanya unificada pels 

Borbons, i que es desplega en tres àmbits paral·lels al llarg del segle xix. 

Un d’aquests àmbits és el de la recuperació de la llengua catalana com 

a instrument de cultura i –fenomen no menys important– com a instru-

ment de relleu social: el trànsit que va de les paraules de l’il·lustrat Antoni 

de Capmany («El catalán ha muerto para la república de las letras») a la 

presència als Jocs Florals de dames de la més alta burgesia barcelonina 

descriu un procés de progressiu prestigi de l’ús social de la llengua que 

ni la repressió franquista aconseguirà aturar del tot. 

Un altre àmbit del desplegament d’una certa idea de la catalanitat és 

el de la configuració de Catalunya com a societat burgesa, amb una forta 

polaritat social a causa de l’existència d’unes amplíssimes classes populars 

en condicions molt difícils, classes que congrien un fort ressentiment 

social i es despleguen en diverses direccions ideològiques, entre les quals 

el federalisme piimargallià i l’anarquisme, idealista o violent.

El tercer àmbit seria el de la lenta, però constant, cristal·lització del ca-

talanisme polític. Proteccionisme, Memorial de Greuges, Bases de Manresa. 

Un catalanisme que expressa sempre la incomoditat o la reclamació davant 

d’un Estat espanyol que, pendent d’una realitat social i econòmica encara 

molt ruralitzada, molt diferent de la catalana, no respon a les necessitats de 

la nova Catalunya, i particularment als interessos de la nova burgesia. 

Aquests tres àmbits són paral·lels i no s’influeixen de manera mecànica, 
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però creen un clima ambiental que en el tombant dels segles xix i xx tendeix 

a concretar-se. Dos corrents hi contribueixen decisivament. El primer és 

estrictament cultural: el Modernisme, el moment més esplendorós de la 

nova Catalunya burgesa. La cultura escrita assoleix, després de Verdaguer, 

Guimerà i Oller, un alt grau de reconeixement. I amb les figures de Maragall, 

Rusiñol, Casas i Gaudí arriba la cultura catalana a produir manifestacions 

molt originals i suggestives, que seran adoptades en la vida civil (i no només 

entre els burgesos del passeig de Gràcia) com un segell distintiu. No és pas 

Joan Maragall, tanmateix, qui escriu la frase més clau d’aquest moment. 

Maragall teoritza sovint sobre les relacions amb Espanya (entre l’escolta i 

l’adéu), i també sobre les males relacions internes dels catalans, cada vega-

da més tràgiques (el 1909 explota tot Barcelona en una mena de revolució 

espontània que no assalta, però, el poder real: crema convents i desenterra 

monges). No és de Maragall la frase més representativa del moment, sinó 

de Jaume Brossa, escriptor menor que participa en la primera fornada de 

la revista L’Avenç i que, després del desastre espanyol de 1898, afirma: «Si 

Espanya no serveix per comerciar amb Amèrica: per a què serveix?». És la 

primera manifestació espontània del que avui en diríem sobiranisme.

El moviment següent, el Noucentisme, dóna sentit, horitzó i coherència 

a l’espontani «Per a què serveix Espanya?». És sabut que entre Prat de la Riba, 

Puig i Cadafalch, Eugeni d’Ors, Pompeu Fabra, Josep Carner i companyia, 

el Noucentisme concreta fins al més mínim detall la idea que tothom té al 

cap, encara avui, quan parla de Catalunya. Ho resumirem amb una metàfora 

pròpia que cal imaginar mentalment com si fos un dibuix de la il·lustradora 

de contes infantils Lola Anglada. Una Catalunya neta, industriosa, puntual, 

eficaç, treballadora, culta i ordenada com el tòpic atribueix a Suïssa; però 

banyada per la sensualitat, la llum i la vivacitat mediterrànies. Una Catalunya 

que incorpora les novetats de París, que idealitza la civilitat londinenca i que 

se sent filla dels grecs que van desembarcar a Empúries. Una Catalunya que 

se sap europea i es vol construir com una esfera cultural, com una punta 

de llança de la modernitat a Espanya. La idea va prenent cos i es projecta en 

tots els àmbits de la vida civil. Sigui ordenant la gramàtica, sigui construint 

l’Escola Industrial per fer front a les necessitats tecnològiques de la indús-

tria catalana, sigui impulsant un moviment de renovació pedagògica, sigui 

promovent la cultura entre les classes menestrals a través del Patufet i dels 
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contes morals de Folch i Torras, sigui construint una xarxa de biblioteques 

amb “la Caixa” (nova institució econòmica que tradueix els mateixos ideals), 

sigui elaborant la revista D’Ací i d’Allà en què la moda de París i un perfum 

civil que avui ens semblaria rosa es barregen amb les traduccions d’unes 

pàgines de l’escriptor europeu més refinat (Proust, per exemple). Sigui com 

sigui, per tots els camins possibles, es va desplegant la idea de Catalunya, que 

ha superat ja del tot els complexos d’inferioritat cultural que generacions 

reculades van viure durant els segles xvi, xvii i xviii.

Aquest model ideal, fonamentat en el classicisme, influeix en totes les 

manifestacions de la cultura popular. Ja hem parlat de les novel·letes de 

Folch i Torras, però podríem parlar també de la popularització de la sardana 

o de les cançons d’autor que encara avui cantem com si fossin anònimes, 

com ara el Virolai o L’emigrant, que són de Verdaguer (o bé al contrari, tantes 

cançons populars que han arribat fins avui gràcies a l’empenta que hi van 

donar els músics i poetes cultes d’aquest temps: Rossinyol, Muntanyes del Ca-

nigó, etc.). Insisteixo en aquests detalls populars per subratllar la capacitat 

suggestiva d’aquesta idea de la catalanitat que es transmet en les pregàries 

de la pietat popular i en les cançons que les mares entonen perquè els 

nens s’adormin. I, malgrat les dificultats que hi posa l’Estat (dictadura de 

Primo de Ribera), emparentades amb les contradiccions internes catalanes, 

aquesta idea penetra en classes socials molt diferents, s’estén de manera 

irregular per tota la geografia del país i fa forat en corrents ideològics força 

allunyats. Malgrat les enormes tensions socials, malgrat els atemptats i la 

violència constant que es viu a Barcelona, malgrat el pistolerisme de signe 

antagònic i malgrat l’oposició del lerrouxisme i de l’anarquisme, aquesta 

idea de Catalunya va fent forat. Realimenta la tradició popular i connecta 

amb les primeres onades de nouvinguts.

 El triomf popularista d’Esquerra Republicana a la dècada dels trenta és 

la demostració de la permeabilitat ideològica i de la varietat d’accents que 

ja ha assolit aquesta idea de país. Un fet poc comentat pot servir d’exemple 

representatiu: ¿el pas dels votants del Partit Radical de Lerroux a Esquerra 

Republicana, què és sinó la demostració de la força suggestiva del catala-

nisme fins i tot entre els seguidors d’un partit que abans de la dictadura 

de Primo l’havia combatut ferotgement?

 Les contradiccions internes de la societat catalana eren enormes. I el 
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clima de la Guerra Civil ho va fer explotar tot. Situats davant d’un dilema, 

molts catalans que compartien una idea de país van haver de triar bàndol 

i trinxera. Si no de grat, per força. El dol i la barbàrie dels anys de la guerra 

no es pot menystenir a l’hora d’avaluar la capacitat copulativa del catala-

nisme naixent: no era prou alta. Ni prou intensa. D’altra manera, s’hauria 

convertit en un coixí apaivagador dels extrems i aglutinador d’una tercera 

via. No ho va poder ser. Encara era immadura aquella idea 

de Catalunya que havia emergit com a resposta a un canvi 

de circumstàncies econòmiques iniciat a finals del segle 

xviii i que havia estat codificada com una visió del món i 

una cultura autònoma pels noucentistes. Encara era im-

madura quan la guerra ho va engegar tot a pastar fang. 

No cal perdre gaire temps en l’avaluació dels costos i els 

impactes del triomf del franquisme. Van ser enormes i són prou coneguts. 

Un factor decisiu va ser, és clar, la repressió política i cultural dels primers 

anys: ferotge. Decisiva va ser també, passats els primers anys de prohibició 

radical, la conversió de la llengua catalana en un instrument de segona fila, 

d’estar per casa, rebaixada a pura expressió folklòrica o bé vinculada amb 

un resistencialisme ideològic que semblava no tenir cap futur. 

Ultra el factor repressiu, ultra la pèrdua d’un importantíssim capital 

humà que es fon entre la guerra i l’exili, ultra la desaparició de les institu-

cions pròpies, ultra l’esborrament de tota capacitat de decisió pròpia tant 

des del punt de vista econòmic com social o cultural, ultra l’eficaç maqui-

nària repressiva i la por, un dels fets més notables de l’etapa franquista és 

l’acomodació del gruix principal de la societat catalana a aquella realitat. La 

memòria dels desastres de la guerra i el pes de la por, però també les ganes 

de tirar endavant i anar per feina van provocar que el gruix de la societat 

catalana, al qual s’afegien onades de treballadors vinguts de les terres pobres 

d’Espanya, passés pàgina, adoptés un posat pragmàtic i, sense fervors, però 

també sense posar-s’hi grans pedres al fetge, s’adaptés al franquisme, es 

castellanitzés sense escarafalls i digerís sense grans rebomboris de ventre 

la visió espanyolitzadora del món que imposava en escoles, ràdios, cultura 

i política aquell règim malgeniüt i feixistitzant. 

Fenòmens com la Nova Cançó, la recuperació literària dels anys seixanta, 

els fets del Palau, les vagues obreres, el refugi montserratí o els combats 

de quin corrent de 

fons parlem? diguem-

ho sense embuts: de 

la decadència d’una 

idea de Catalunya.



universitaris van tenir un sentit excepcional. Excepcional pel valor preciós 

que expressaven, però també per la seva escassa representativitat. Certa-

ment, a la dècada dels setanta, el franquisme havia perdut del tot la batalla 

ideològica a Catalunya (i aquesta és una diferència que encara avui, en plena 

democràcia, té vigència política, puix tradueix una sensibilitat diferent en 

la percepció política d’aquell passat: d’aquí, en part, el pes diferent que té 

el PP a Catalunya). 

Tot això, però, no pot ocultar l’acomodació de la societat catalana al 

franquisme ni tampoc la fractura sentimental i cultural que es va produir 

amb relació al procés de construcció de la idea nacional catalana. Una 

fractura sobtada, llarguíssima i determinant.

La gran sorpresa de la transició catalana es produeix l’any 1980 amb la 

victòria de Jordi Pujol. Durant les dècades anteriors, la direcció política del 

catalanisme havia estat en mans del PSUC, que proposava, pragmàtic, un 

consens bàsic en tres punts: l’aliança de totes les formes democràtiques, 

l’aliança de les forces del treball i la cultura (que era una manera de dir que 

el petit món cultural català havia de segellar un pacte històric amb els tre-

balladors nouvinguts) i la reclamació de l’amnistia política (que implicava, 

de fet, un procés de reconciliació amb els franquistes, que també haurien 

de ser amnistiats, quan vingués la democràcia). La visió que el PSUC tenia 

de Catalunya connectava del tot amb la tradició del catalanisme. Fidel a la 

seva filiació esquerrana i fent front als canvis sociològics, que eren enormes, 

s’imposava construir una catalanitat nova, en la qual tinguessin protago-

nisme els treballadors nouvinguts. 

Sense el PSUC, que té continuïtat ideològica amb el PSC, la conquesta 

de l’Estatut no hauria estat tan fàcil. El «volèng l’ehtatú» dels nous catalans 

polititzats va ser més decisiu en la reconquesta d’un poder polític català 

que la tèbia mobilització de les classes mitjanes del país, temorenques, 

acomodatícies, prudentíssimes.

L’emergència del pujolisme és producte de diversos factors. Entre els 

externs cal esmentar, precisament, els límits electorals del comunisme i 

la crisi que aquest corrent va viure a tot Europa, que va arrossegar el PSUC 

al pedregar. No menys decisiva és la feblesa estructural del PSC (dividit, en 

aquell moment, en dues ànimes completament distants: espanyola i cata-

lana). S’ha parlat molt del pàl·lid lideratge de Joan Reventós, que contrasta 
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amb la fortíssima personalitat de Pujol. Però és molt més important tenir 

en compte que el PSC havia tot just iniciat un procés importantíssim, que 

encara avui és a mig fer: relligar les dues ànimes socials de la Catalunya 

postfranquista. L’autòctona i la nouvinguda. Eren majoria els votants de 

Cornellà, Mollet, Terrassa o Sant Adrià que no havien estat educats pel PSUC. 

Arriben les eleccions i aquests votants s’adhereixen per instint de classe 

o per tradició familiar a l’esquerra espanyola liderada per un andalús de 

personalitat magnètica: Felipe González. 

La tasca que té al davant el PSC és hercúlia: cosir aquesta enorme franja de 

votants amb els sectors de les classes mitjanes autòctones més predisposades 

a l’esquerra: universitaris, professionals i menestrals. Continuar el camí del 

PSUC en democràcia no és fàcil. No és fàcil convidar els nouvinguts sense 

educació política al catalanisme. El subjecte polític de l’esquerra l’any 1980 

és molt, massa contradictori (i continua sent-ho). 

Més clar, força més homogeni és el sector al qual es 

dirigeix Jordi Pujol: les classes mitjanes del país (entre les 

quals, naturalment, els sectors professionals i menestrals 

que poden o no votar el PSC). Més homogeni, però no menys 

inculte políticament: quaranta anys de franquisme, com 

explicàvem abans, no han passat en va. El gran encert 

de Pujol és, deixant de banda la seva carismàtica personalitat, el seu for-

midable lideratge, la recerca d’un nacionalisme popular, no elitista. Això 

el separa dels sectors més puristes i intel·lectuals. El rescat de la cultura 

popular és paral·lel al distanciament (i, a vegades, menyspreu) que causa 

en el món universitari. 

El nacionalisme popularista de Pujol li permet arrelar amb gran força a 

les zones menys poblades de Catalunya. D’aquí procedeix un dels errors més 

grans de la Catalunya (seria injust atribuir-lo només a Pujol, tot i que no es 

pot menystenir el paper que hi va tenir) del darrer terç del segle xx: l’estú-

pida divisió entre capital i comarques, entre Catalunya urbana i Catalunya 

interior. Ara, quan tothom és conscient de la importància d’una gran capital 

per situar-se com a nòdul (i no com a lloc de pas) a la xarxa global, ara ens 

estirem els cabells comprovant que les divisions tòpiques (el bloqueig de la 

Barcelona metropolitana o les mesquines reticències davant els Jocs Olímpics 

de 1992) van fer molt de mal al futur de Catalunya. Políticament (PSC i CiU 

«Si Espanya no serveix 

per comerciar amb 

Amèrica: per a què 

serveix?» (Jaume 

brossa, 1898)



es van encastellar cada u al seu feu) potser va donar bons resultats, però 

per a Catalunya aquesta absurda divisió va ser un negoci ruïnós.

Pujol, d’altra banda, havia de jugar amb moltes cauteles: el gruix 

central de l’electorat no volia, no vol, aventures. La relació sentimental i 

política de la nova Catalunya autònoma no podia segregar-se alegrement 

d’Espanya. Pujol va ser un mestre d’aquesta ambigüitat necessària. Es va 

cruspir l’herència de la UCD, va acollir al partit una bona colla d’alcaldes 

franquistes i va produir una ideologia elàstica que tant s’adaptava als es-

panyolistes pragmàtics de dreta com donava esperances 

als nacionalistes de pedra picada que somiaven en la 

Catalunya plena. 

La col·laboració lleial amb la política espanyola va ser 

una altra de les aportacions pragmàtiques del pujolisme: 

sigui acceptant resignadament el càstig injust de les forces 

decisives d’Espanya després del 23-F, sigui apostant pel 

reformisme de Roca Junyent, sigui col·laborant amb un 

PSOE en hores baixes, sigui pactant amb el PP en minoria. 

L’ambigüitat i el pragmatisme van donar resultats mag-

nífics i alhora decebedors: l’esplèndida votació catalana 

a Roca Junyent en les eleccions del reformisme, el nul interès d’Espanya 

en la participació del catalanisme confés en la gestió de l’Estat. La histò-

ria es repetia: Catalunya proposa il·lusionada (com van fer, cadascú a la 

seva manera, el general Prim, Laureà Figuerola, Pi i Margall o Francesc 

Cambó, Narcís Serra) i Espanya respon amb reticència. Veurem ara si el 

PSC de Carme Chacón i José Montilla aconsegueix administrar la situació 

de protagonisme que han conquerit.

Però la gran aportació del nacionalisme de Pujol està resumida en una 

frase: «És català qui viu i treballa a Catalunya». Una autèntica revolució 

democràtica en la tradició dels nacionalismes, que, influïts per Herder, 

tendeixen a la puresa ètnica o, si més no, a l’homogeneïtat cultural. Una 

revolució democràtica i una demostració de l’alta qualitat de la democràcia 

catalana. 

L’aportació de Pujol, tanmateix, se circumscriu a la teoria. En la política 

cultural i en la traducció mediàtica (en els temps actuals és més impor-

tant el que es diu a Catalunya Ràdio que el que passa al Parlament), el 
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nacionalisme del pujolisme destil·la una pulsió depuradora: una voluntat 

de crear un espai, entre virtual i simbòlic, on la catalanitat tradicional es 

desplegui pràcticament sense adherències noves. Un espai on es respiri 

l’escalfor de la llar natal. Un espai de connexió amb la idea de Catalunya 

(aquella Suïssa mediterrània) imaginada pels noucentistes. El catalanisme 

popularista de Pujol s’adreça als que poden sentir-lo sense esforç. Als que 

per llengua, naixença i tradició familiar (encara que també per tria cons-

cient) s’hi adhereixen espontàniament.

TV3 i Catalunya Ràdio eduquen diàriament aquests sectors fàcils de 

seduir emocionalment i, culturalment, homogenis. Si Catalunya fos una 

llarga cabellera femenina i l’hi féssim una clenxa al mig, es podria dir que 

una meitat de la cabellera ha estat rentada, vitaminada i pentinada diària-

ment pel pujolisme, mentre que l’altra meitat ha estat deixada de la mà de 

Déu. El PSC no ha trobat, no ha fabricat la ideologia de síntesi que pogués 

seduir sentimentalment els portadors de l’ànima catalana nova. I CiU, 

malgrat la frase de Pujol («És català qui viu i treballa a Catalunya»), no ha 

sabut què dir-los. En tant que sector social, tocava als socialistes educar-lo, 

organitzar-lo, donar-li coherència política i sentimental, però res no impedia 

al pujolisme d’acostar-s’hi per construir una veritable aliança entre vells i 

nous catalans. Si el PSC no se n’ha sortit, CiU ni ho ha intentat. Una cosa és 

la teoria del «tots som catalans» i una altra és la pràctica. No és admissible 

que, després de tants anys de control municipal, el PSC encara només sigui 

capaç d’impulsar la participació plena de la Catalunya metropolitana quan 

les eleccions són espanyoles. Però tampoc no és admissible 

que la representació d’un partit que ha governat vint-i-tres 

anys a Catalunya sigui tan minsa com la que té CiU a la 

Catalunya metropolitana.

La incapacitat del catalanisme per incorporar acti-

vament els nous catalans (que ja són aquí en tercera o 

quarta generació) és el seu error més greu. La seva més 

gran impotència. Un error que pot ser dramàtic per a la continuïtat de la 

llengua a curt termini, atès que la nova onada migratòria no troba prou 

sòl cultural on arrelar. Ara es veu clar que és fàcil retreure l’escassa volun-

tat catalanista dels uns, però que els avantatges polítics que els altres en 

treuen són pa per avui, gana per demà.

El gran encert de Pujol 

és el seu formidable 

lideratge i la recerca 

d’un nacionalisme 

popular. no elitista
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Tornem a l’inici d’aquest text. El primer testimoni de la decadència 

catalana és cultural. Flaqueja el principal factor de la catalanitat: la 

llengua. Aquest factor va lligat a un altre: amplíssims sectors socials 

de la societat catalana flaquegen. No hi ha hagut lerrouxisme. El PP ho 

ha intentat dues vegades. Però hi ha una bossa d’acatalanisme enorme. 

Enorme i creixent.

Però el més gran factor de decadència és econòmic. Està desapareixent 

el principal promotor històric de l’autoestima dels catalans: la fortalesa 

econòmica. Aquella Catalunya que al segle xviii, malgrat la pèrdua absoluta 

de poder polític, ressorgeix, com l’au Fènix, de les cendres, ara pot esdevenir 

una societat confortable, sí, però de serveis; rica, sí, però no gestora del seu 

destí econòmic. Deixa de ser locomotora d’Espanya per passar a ser un pol 

cada vegada més depenent del poder (no ja polític, sinó econòmic) de Madrid. 

Vet aquí testimonis de la decadència: estrangulació de les comunicacions 

(aeroport secundari; nul·la influència del capital català en les companyies 

aèries; AVE a Madrid, però no pas a València; via francesa del TGV bloquejada); 

mancança de grans grups financers i empresarials; tendència acomodatícia 

de la classe empresarial, estroncament de la tradicional empenta liberal de 

les classes mitjanes i menestrals, seduïdes per l’administració gegantina i 

molt costosa; provincianització de les nostres universitats, impotència en 

les grans operacions empresarials com la de l’OPA de Gas Natural sobre 

Endesa, etc.

Cal deixar-ho ben clar: o Catalunya agafa el tren global, o es provinci-

anitzarà a marxes forçades. O és un nus visible en la gran xarxa mundial 

o la petita quota de poder polític que tingui de més amb l’Estatut serà 

completament inútil. O s’aconsegueix consensuar entre les forces vives 

(polítiques, econòmiques, sindicals i culturals) una gran operació de defensa 

de la capacitat autònoma de l’economia catalana, o el finançament, per 

més que millori, no aturarà el declivi.

Serà com retornar a finals del xv. Mentre el món avançava cap a l’Atlàntic 

i el nou continent, Catalunya quedava tancada en un Mediterrani empobrit 

i problemàtic (pirateria, turcs). Les divisions internes d’avui (metròpolis 

versus interior, catalanisme versus acatalanisme, partits obsedits a mantenir 

quota, oblidant el futur del país) també recorden les del xv. En menys de 

cinquanta anys, la llengua catalana desapareixia de la vida pública i cul-
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tural. Pere Serafí, el nostre millor poeta del xvi, és de quart ordre. El millor 

d’aquesta època, Johan Boscà, conegut per Juan Boscán, és l’introductor 

de la modernitat italiana a la poesia castellana. 

Per això vaig escriure una vegada que Jordi Pujol va prorrogar el somni 

del noucentisme, però que no l’ha salvat. Entestar-se a salvar un somni que 

s’evapora és una tasca inútil, que només produirà malenconia. Depressió. 

Vinagre. Compte amb el vinagre! No és gens seductor. Si continua la queixa, 

el lament i la tristesa, la gent fugirà del catalanisme com gat escaldat.

Què es pot fer? Atrevir-se a renunciar al somni noucentista. Atrevir-se 

a replantejar-ho tot de cap i de nou. Establir noves jerarquies de valor. I 

centrar-hi tots els esforços. Des del meu punt de vista, només hi ha dues 

coses essencials. No la comunitat de sentiments nacionals, que ja no se sap 

ben bé què és en el món global (estimar més el Barça que el Madrid?). Però 

sí la llengua. Una llengua que domini de manera incontestable al nostre 

històric territori? No, perquè això, a banda d’impossible, és poc intel·ligent. 

Una llengua amb prou prestigi i capacitat de suggestió per continuar es-

sent imprescindible, en companyia del castellà (llengua de gran expansió 

mundial, que encara espera qui la sàpiga capitalitzar en les indústries de 

comunicació global) i de l’anglès.

Persistir en la comunitat emocional romàntica només pot provocar de-

sercions i depressions. Molt més sensat i possible és, en canvi, promoure un 

consens general a l’entorn dels interessos econòmics que ens apleguen, que 

ens ajunten, que ens convé defensar, que ens fan comunitat d’interessos, 

encara que ja no puguem ser comunitat d’emocions (les quals, en canvi, 

poden ser diverses i compatibles). A aquest nou consens econòmic català 

s’hi pot afegir tothom. Vells, nous i novíssims. Catalanistes, nacionalistes 

i acatalans. Hi ha tot un camí per fer, aquí. Un camí gens negativista, 

enormement positiu, engrescador. Aquest és l’únic camí que val la pena 

atrevir-se a transitar. Tot el que siguin propostes defensives, fronts nacionals, 

sobiranistes redemptoristes o irredempts, tendirà a la destil·lació de vinagre, 

a la depriment agrupació de nostàlgics que maleiran els temps que corren 

i es martiritzaran dia i nit clavant cops de cap al mur de la realitat. Això 

sí: sempre hi haurà clientela per als embotelladors de vinagre. El vinagre 

pot ser un bon partit. Fins i tot serveix per fer una bona amanida. Però no 

s’alça una casa sobre aiguamolls de vinagre. 
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Catedràtic de Ciència Política a la universitat Pompeu Fabra

ferran requejo
¿és possible establir una 
acomodació política de 
les nacions minoritàries 
dels estats plurinacionals a 
través d’acords federals?

En els moments actuals, la pregunta del títol no presenta una resposta clara. és 

fàcil adduir raons, a favor o en contra, de caràcter més o menys teòric o general, 

per fixar una resposta ràpida a aquesta qüestió. Però per tal d’oferir respostes 

raonades, resulta convenient considerar, d’una banda, les aportacions de les teories 

de la democràcia actuals en contextos de pluralisme nacional, i, de l’altra, les con-

clusions de les experiències pràctiques que ens ofereixen les anàlisis de la política 

comparada. I el que es pot establir a partir d’aquests dos camps és que els estats 

federals no permeten una acomodació efectiva del pluralisme intern dels estats 

plurinacionals. de fet, totes les federacions plurinacionals actuals presenten pro-

blemes d’acomodació de les seves col·lectivitats nacionals internes. I ens podem 

preguntar per què això és així.

En treballs previs he mantingut la conveniència de regular tres tipus 

bàsics d’acords per implementar una possible acomodació política «justa i 

viable» en una federació plurinacional:1

1. Un reconeixement polític i constitucional explícit i satisfactori del plura-

lisme nacional de la federació, que sigui acceptable per part dels principals 

actors polítics que expressen aquest tipus específic de pluralisme.
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2. L’establiment d’una sèrie d’acords federals que permetin un alt grau 

d’autogovern a les nacions minoritàries de la federació (acords que compre-

nen cinc àmbits d’actuació: simbòlic-lingüístic; institucional, competencial, 

econòmic-fiscal i internacional). L’objectiu d’aquests acords és la defensa i 

el desenvolupament polític dels col·lectius nacionals, tant en relació amb 

la federació com en relació amb l’àmbit internacional. Aquests acords, 

normalment, inclouran regulacions de caire asimètric o confederal quan 

el nombre d’entitats federades sigui significativament més gran que el 

nombre de nacions minoritàries de la federació.

3. Una regulació plurinacional del govern compartit de la federació i dels 

seus processos de reforma constitucional (incloent-hi, si s’escau, clàusules 

potencials de secessió nacional a través de regles procedimentals clares). Es 

tracta d’una regulació que concreta les llibertats col·lectives de les minori-

es, tant en la seva dimensió de «llibertat negativa» de protecció davant les 

interferències de les majories o d’altres minories (per exemple, a través de 

drets de vet) com en la seva dimensió de «llibertat positiva» de participació 

en el govern compartit de la federació.

Tanmateix, com assenyalàvem, l’experiència comparada mostra que 

quasi totes les democràcies federals plurinacionals presenten dificultats de 

legitimació, també en el cas de democràcies consolidades (Canadà, Bèlgica, 

Índia, etc.). En altres paraules, totes tenen dèficits d’acomodació en els tres 

tipus d’acord assenyalats anteriorment. 

En l’àmbit de les anàlisis normatives sobre la democràcia i el federalisme 

des de posicions diverses s’addueixen dues classes de raons per explicar les di-

ficultats de legitimació que mostren els sistemes federals plurinacionals:

a) el federalisme plurinacional, a vegades es diu, seria inherentment 

difícil d’articular amb els principals valors legitimadors de les democràcies 

liberals (bàsicament, la llibertat, la igualtat, la solidaritat i el pluralisme), 

concretats en els drets i les llibertats associats a aquests valors;

b) el federalisme plurinacional remetria inevitablement, es manté en 

ocasions, a posicions normatives irreconciliables en relació amb els valors, 

interessos i identitats en joc, així com en relació amb les diferents concep-

cions entorn de la «unitat» o la «unió» del sistema democràtic federal.

Comentem breument aquests dos tipus de raons:
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a) En general, pot dir-se que el debat dels darrers anys sobre la relació 

entre les democràcies liberals i el pluralisme nacional ha mostrat que la 

primera classe d’argumentació no esta justificada. Això és així tant des 

de la teoria política liberal-democràtica i federal com des de l’evidència 

empírica i comparada dels sistemes democràtics federals. En un nivell 

empíric pot observar-se que els ciutadans de moltes nacions minoritàries 

de democràcies plurinacionals (Quebec, Catalunya, Escòcia, etc.) defensen 

valors i concepcions com a mínim tan liberals i tan democràtics com els 

defensats pels ciutadans de les nacions majoritàries corresponents. Els casos 

d’organitzacions no liberals d’extrema dreta o d’extrema esquerra presents 

en algunes nacions minoritàries (Flandes, País Basc) també són presents en 

nacions majoritàries (França, Àustria). Actualment, la visió jacobina que el 

nacionalisme minoritari promou polítiques que són contràries als valors 

liberals i democràtics resulta molt obsoleta. De fet, és el mateix jacobinisme 

el que està emetent senyals no liberals i no democràtiques en relació amb 

el tractament de les minories.2 

En el pla de la legitimació liberal-democràtica, encara que s’admeti la 

defensa d’un pretès compromís del liberalisme democràtic amb la revisió raci-

onal de les «concepcions de bé» i amb la neutralitat moral (no-perfeccionista) 

de l’estat, això no impedeix que cada estat liberal aposti ineludiblement, 

en el pla empíric, per la defensa d’una col·lectivitat «nacional» específica, 

així com per polítiques de no-neutralitat cultural (en matèria lingüística, 

cultural, simbòlica, educativa, de reconstrucció de la pròpia història, etc.). 

De fet, a la pràctica, les institucions liberal-democràtiques sempre han 

establert uns processos de nation-building directament vinculats amb unes 

identitats nacionals i culturals específiques (les majoritàries o hegemòniques 

en aquella societat).3 Aquests processos són a vegades considerats instru-

mentalment valuosos en tant que afavoreixen condicions per garantir la 

solidaritat i un sentit d’obligacions recíproques entre els ciutadans d’una 

mateixa col·lectivitat política estatal (dins de les seves pròpies fronteres). 

Tanmateix, això pot dir-se tant dels poders públics de les nacions majori-

tàries com de les minoritàries. De nou, els processos de nation-building de 

les majories i de les minories nacionals mostren tendències similars quan 

s’articulen amb els valors legitimadors de les democràcies liberals.

¿és possible establir una acomodació política de les nacions minoritàries dels estats plurinacionals 
a través d’acords federals?
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b) El segon conjunt de raons sobre les dificultats de legitimació en les 

federacions plurinacionals remet a un fons normatiu «agonístic», proper 

al concepte de pluralisme de valors (I. Berlin), que faria gairebé impossible 

qualsevol solució «racional i/o raonable» sobre la legitimitat del federalis-

me en democràcies plurinacionals. Crec que aquest segon tipus de raons 

apunten en la bona direcció, tant en relació amb les característiques em-

píriques d’aquest tipus de democràcies federals com en relació amb les 

limitacions pròpies de les teories polítiques democràtiques i federals. Les 

raons s’haurien de buscar: 2.1) dins de les diverses pre-concepcions políti-

ques implícites habituals en aquest tipus de contextos; 2.2) en el caràcter 

competitiu (pràctic i normatiu) dels diferents processos de nation-building 

que coexisteixen en una democràcia plurinacional; i 2.3) en la manca 

d’una única via epistemològica i ètica en el moment de tractar aquestes 

pre-concepcions i aquests processos.

Hi ha tres qüestions que exemplifiquen bé el caràcter «agonístic» de part 

de les pre-concepcions i dels valors, identitats i interessos que actuen en 

contextos plurinacionals:

1) L’acceptació, o no, per part de les diferents concepcions nacionals 

contraposades que hi ha només un demos per democràcia. Habitualment, els 

nacionalistes d’estat defensen una pre-concepció de l’estat-nació que remet 

a un «demos» únic. Això es reflecteix en termes de caire legitimador com la 

sobirania popular o la igualtat de ciutadania.4 D’altra banda, els nacionalistes 

de les nacions minoritàries dels estats plurinacionals normalment defen-

sen l’existència d’un grup de diversos «demos» (demoi) dins d’una mateixa 

democràcia, descrits com uns col·lectius diferenciats per raons culturals, 

històriques, lingüístiques, etc. Així, es produeix una contraposició «des-

criptiva» d’una mateixa realitat entre un demos nacionalment «monista» 

i un nombre de demoi entesos en termes de pluralisme nacional. Aquests 

dos tipus d’actors nacionalistes «viuen» literalment en mons diferents. 

Tractar d’establir un terreny comú entre aquestes dues pre-concepcions 

polítiques resulta quasi impossible en termes ètics i epistemològics, més 

enllà dels acords de caire pragmàtic que puguin establir-se entre ambdós 

tipus d’actors. Es tracta de la contraposició de dos marcs hermenèutics de 

referència que probablement donaran respostes diferents, per exemple, a 
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preguntes sobre la igualtat política: «igualtat, de què?»; «igualtat, entre qui»? 

(pobles, nacions, ciutadans, territoris, etc.). A més, es tracta de dues posicions 

que insistiran en diferents contraposicions conceptuals: entre els parells 

igualtat/desigualtat, d’una banda, o entre igualtat/diferència, de l’altra. Els 

mateixos valors i els mateixos conceptes signifiquen coses diferents segons 

la caracterització que es faci del demos-demoi de la polity (i, més en general, 

segons que ens ubiquem en el marc analític i ètic dels anomenats liberalisme 

1 i liberalisme 2 sobre la democràcia liberal i el federalisme).5

2) L’acceptació, o no, que l’establiment dels drets i llibertats individuals 

recollits en les democràcies liberals sempre ve precedit d’un dret o llibertat 

col·lectiva de caràcter previ: el dret d’autodeterminació de la col·lectivitat 

estatal (i del seu pretès demos congruent). Tal com s’ha dit moltes vegades 

–però sense extreure’n les conseqüències normatives pertinents–, en les 

democràcies sempre hi ha una decisió prèvia sobre el demos que s’autode-

termina (per bé que aquesta autodeterminació s’efectuï amb les limitacions 

relacionades amb l’existència d’organitzacions com la UE, el Mercosur, etc., 

i dels factors internacionals).6 Es tracta d’una decisió que, 

en la pràctica, remet a col·lectivitats estatals que molts cops 

s’han establert a partir de processos històrics replets de 

guerres, annexions, exterminis, repressions, deportacions, 

etc., que no tenen res a veure amb els valors legitimadors 

de les democràcies liberals. No hauria de sorprendre, per 

tant, que alguns membres de les nacions minoritàries 

incorporin arguments històrics per defensar un dret 

d’autodeterminació propi per algun dels demoi de l’estat, 

qüestionant el monopoli del dret a l’autodeterminació per 

part de l’estat. Aquestes visions ètiques i epistemològiques 

de caràcter «agonístic» es reflecteixen en les diverses «cultures polítiques» 

dels diferents col·lectius nacionals (majoritaris i minoritaris), així com en 

la manera de «traduir» els valors legitimadors liberal-democràtics (llibertat, 

pluralisme, igualtat, justícia, dignitat, etc.) en el seu context específic.

3) La vinculació de les regles polítiques i constitucionals a una estricta 

dimensió o racionalitat «moral», o bé incloent també en aquelles regles 

¿és possible establir una acomodació política de les nacions minoritàries dels estats plurinacionals 
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una dimensió o racionalitat «ètica», complementària a la primera. Aquest 

és un punt important que cal aclarir (malgrat el llenguatge estrictament 

«filosòfic» que requereix). 

En l’àmbit de la filosofia contemporània, és habitual considerar l’existència 

de tres dimensions de la racionalitat pràctica: les dimensions pragmàtica, 

ètica i moral. La dimensió «pragmàtica» fa referència a la provisió dels mi-

llors mitjans per assolir unes finalitats o objectius preestablerts. Es tracta 

d’un tipus de racionalitat vinculada a valors com l’eficàcia, l’eficiència o 

l’estabilitat que es troba en plantejaments de caràcter «estratègic» en el món 

de l’economia, de la política, de les relacions humanes, etc. D’altra banda, 

la dimensió ètica de la racionalitat remet a la interpretació dels valors a 

les característiques contextuals, empíriques, de les realitats on aquests va-

lors han d’actuar. Es tracta d’una dimensió que apunta, bé a introduir uns 

valors particulars en aquests contextos (per exemple, la defensa i promoció 

d’una llengua concreta), o bé a l’establiment d’interpretacions específiques 

dels valors o principis universals (per exemple, establint qui ha de ser el 

subjecte de la llibertat política col·lectiva). Es tracta, doncs, d’una dimensió 

de la racionalitat pràctica caracteritzada per la interpretació contextual 

dels valors legitimadors, la qual resulta sovint decisiva quan es discuteix 

sobre qüestions polítiques concretes, com ara l’ús de símbols polítics de les 

col·lectivitats, les institucions i el nivell d’autogovern, o la presència de les 

minories dins l’àmbit internacional. Aquesta dimensió ètica serà decisiva 

quan s’avaluï el major o menor grau d’acomodament polític que mostren 

els ciutadans subjectivament vinculats a les nacions minoritàries d’una 

democràcia plurinacional. D’aquesta manera, la dimensió ètica actua com 

un incentiu per tal d’introduir un major grau de pluralisme normatiu en els 

principis i en les institucions polítiques de les democràcies, especialment en 

aquelles de caràcter plurinacional. L’objectiu serà evitar versions esbiaixades 

vers els valors, les identitats i les interpretacions «monistes» (no pluralistes) 

dels principis liberal-democràtics «morals» que sovint fan les majories en 

les regles polítiques i constitucionals. Finalment, la dimensió «moral» de la 

racionalitat pràctica remet a una resolució imparcial dels conflictes a través 

de principis i regles que aspiren a ser vàlides amb independència del context 

en el qual s’apliquen (per exemple, les presentacions habituals que s’efectuen 



dels drets humans o dels principis generals dels estats de dret). Les teories de 

la democràcia (no així les teories del federalisme) s’han centrat normalment 

en les dimensions pragmàtica i moral de la racionalitat pràctica, marginant 

la dimensió ètica, que és, precisament, la que els ciutadans de les nacions 

minoritàries esgrimeixen quan demanen un tractament «just» de les seves 

característiques lingüístiques, històriques i culturals específiques en les 

institucions i regles de la democràcia plurinacional on estan inclosos. 

La conclusió és que el caràcter «agonístic» de les tres qüestions en 

contextos plurinacionals remet a valors que poden ser integrats en dues 

perspectives liberal-democràtiques diferents (majoritària/minoritària), totes 

dues justificables des de premisses liberals, democràtiques i federals, però 

que resulten fàcilment antagòniques. En totes les democràcies sempre hi 

ha en acció un pluralisme normatiu de caràcter legitimador. Aquest plura-

lisme, però, adquireix una major complexitat en contextos plurinacionals 

que en contextos uninacionals (tant en la dimensió individual com en la 

dimensió col·lectiva). Així, algunes qüestions que les teories de la demo-

cràcia i les teories del federalisme no acostumen a abordar són: 1) quina 

ha de ser la col·lectivitat o col·lectivitats de la justícia?; 2) quina ha de ser 

la col·lectivitat o col·lectivitats de les decisions polítiques? La resposta ha-

bitual més o menys implícita d’aquelles teories a aquestes dues qüestions 

ha estat habitualment la mateixa: «l’estat». Una resposta que aquestes te-

ories formulen marginant qüestions moralment rellevants, com ara quin 

ha estat el procés històric de formació dels estats empíricament existents. 

Tanmateix, es tracta d’una resposta més que discutible des dels mateixos 

valors liberal-democràtics i federals quan considerem els aspectes «ètics» 

associats al pluralisme nacional dels estats plurinacionals. 

Aquestes són qüestions que han estat poc o gens discutides per les teories 

clàssiques de la democràcia i del federalisme. En relació amb aquestes últimes, 

a més, les tres qüestions assenyalades anteriorment es connecten amb un 

contrast que es dóna en l’àmbit de les teories federals: entre aquelles teories 

que situen el seu centre de gravetat legitimador en la «unió» que sorgeix 

del «pacte» federal, i aquelles teories que situen aquest centre en els actors 

o unitats que pacten. En altres paraules, el contrast entre els plantejaments 

federals vinculats a les concepcions de J. Madison i de J. Althusius.7 

La tradició federalista de la primera federació de l’època contemporània, 
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els Estats Units, ha interpretat el federalisme des d’una visió més federal que 

no pas confederal. El centre de gravetat s’ubica aquí en la governança d’un 

«estat-nació» (i en l’habitual subsegüent primacia del poder federal sobre 

les unitats federades). La Unió és més important que les Unitats (Federalist 

Papers, 10, 37, 51 - Madison, i 9, 35 - Hamilton). L’establiment d’una federa-

ció, es diu sovint dins aquest tipus de teories federals, no ha de recórrer 

les divisions territorials o socials existents, sinó que haurà de procurar 

construir una nova polity, una nova col·lectivitat «política» que subsumeixi 

les divisions històriques anteriors, a partir de nous processos d’state-building 

i de nation-building.8 La perspectiva d’Althusius, en canvi, 

resulta més propera a l’esperit de les confederacions (o a 

alguna forma de federalisme de caràcter «consocional») 

que al de les federacions contemporànies. El sentit clàssic 

de la «sobirania» s’entén aquí més en termes de negocia-

ció i de caràcter compartit que en la concepció anterior. 

Un dels objectius decisius del «pacte federal» és aquí la 

preservació i el desenvolupament de la pluralitat de les 

identitats particulars dels subjectes del pacte.9

Òbviament, aquests contrastos en aquestes diferents 

posicions teòriques del federalisme tindran conseqüències 

per al constitucionalisme de les federacions concretes. Segons quina sigui 

la concepció federal que adoptem, obtindrem diferents conclusions en els 

diversos àmbits de l’acomodació territorial. Així, la interpretació dels valors 

legitimadors com la llibertat, la igualtat i el pluralisme canviarà segons 

que es tracti de democràcies federals uninacionals o plurinacionals. Espe-

cialment en el moment de regular qüestions com els drets i les llibertats 

col·lectives o de grup, els subjectes de la igualtat, o el tipus de pluralisme 

que es busca protegir i garantir (social, nacional, cultural, etc.). El debat 

dels darrers anys sobre les democràcies, el federalisme i el pluralisme naci-

onal ha posat de manifest l’existència de parcialitats normatives associades a 

l’individualisme, a l’universalisme i a «l’estatalisme» (i el seu nacionalisme 

implícit) en contextos plurinacionals, així com dèficits liberal-democràtics i 

federals en la regulació pràctica del pluralisme nacional en aquest tipus de 

contextos.10 La Taula 1 recull els principals tipus d’acords federals –que no 

s’esgoten en les federacions– de la política comparada actual.11
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taula 1. Principals acords federals de les democràcies contemporànies   

Estats
REgionals

FEdERaCions
simètRiquEs

 aCoRds FEdERals asimètRiCs ConFEdERa-
Cions

Federacions
asimètriques

Federacies
 

Estats
associats

 

Espanya* àfrica del sud bèlgica Dinamarca
Illes Fèroe

Finlàndia-
Illes Åland

Regne unit-
Jersey

Estats units-
puerto Rico

França-Mònaco

Índia-butan

Itàlia-san Marino

Holanda-
les Antilles 

nova Zelanda-
Illes cook

suïssa-
Liechtenstein

(comunitat
d’Estats 
Independents)
 
(comunitat del 
carib)

Itàlia Alemanya canadà

portugal Argentina Índia

Regne unit Austràlia Malàisia

 àustria

 brasil   

 Estats units   

 Mèxic   

 suïssa    

*Amb alguns  
trets federals

    

Font: Elaboració pròpia a partir de Watts (1999) i Elazar (1991). 

 

El pluralisme nacional a l’Estat espanyol

Tal com s’ha dit a bastament, del període constituent dels anys setanta del 

segle passat no va sorgir cap «solució constitucional» definida de la qüestió 

nacional de l’Estat, senzillament perquè aleshores aquesta última no estava 

políticament resolta. D’aquí que la Constitució de 1978 no creés cap model 

clar d’organització territorial i restés fonamentalment en una mena de «llei 

de procediment per a la descentralització» que permetia diversos desenvo-

lupaments. El cert és que l’opció per la generalització de les anomenades 

preautonomies en l’etapa constituent i el seu elevat nombre final (procés im-

pulsat pel Govern espanyol de la Unión de Centro Democrático, liderat per 

Adolfo Suárez) han condicionat fortament l’evolució posterior del sistema 

autonòmic. De fet, la regulació del pluralisme nacional espanyol segueix 

sent, trenta anys després de l’aprovació de la Constitució (1978) una qüestió 

no resolta i «fracassada» del model constitucional espanyol actual.

Al meu entendre, la principal deficiència estructural de l’estat de les 

autonomies no són les seves limitacions, que també n’hi ha, com a model 

de descentralització, sinó el fet que no permet, i fins i tot impedeix, una 

regulació eficaç del pluralisme nacional de l’Estat. En l’històric «problema 
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regional» aquests dos aspectes –la descentralització i l’acomodació del plura-

lisme nacional intern de l’Estat– havien quedat sempre per resoldre. L’estat 

de les autonomies és un model presidit per una lògica més «regionalitzadora» 

que genuïnament federal. Es tracta d’un model que resulta més «obert» per 

indefinició que no pas per una finalitat explícita. Però, en qualsevol cas, des-

centralitzar un estat no és el mateix que acomodar o articular les diferents 

realitats nacionals que conviuen en el seu interior. En aquest darrer cas, 

«autogovern» no equival només a «més competències». Podria augmentar-

se la llista d’aquestes últimes i, malgrat tot, persistiria la «incomoditat» 

de les identitats nacionals minoritàries pel fet de no haver-se establert, de 

manera efectiva i concreta, un reconeixement i un desenvolupament amplis 

de la seva especificitat nacional. Aquest és el cas, per exemple, de l’actual 

situació del Quebec en relació amb el Canadà. Malgrat que la federació 

canadenca és un estat bastant més descentralitzat que 

l’Espanya autonòmica, l’acomodació constitucional del 

Quebec segueix sent un tema recurrent del debat polític 

canadenc. Pot dir-se que, malgrat les seves limitacions, 

l’estat de les autonomies posa unes bases per solucionar 

la descentralització (encara que d’una manera indefinida 

que el converteix en pervers segons la interpretació que 

es faci d’aquella indefinició). Tanmateix, és un model 

que és lluny de solucionar l’acomodació del pluralisme 

nacional intern de l’Estat espanyol.

Aquesta regulació deficient del fet plurinacional no impedeix valorar 

positivament la manera com la Constitució espanyola de 1978 regula altres 

aspectes, com ara el reconeixement i els mecanismes de garantia dels drets 

de ciutadania (civils, polítics i socials), o bona part de l’entramat instituci-

onal. En termes generals, crec que va ser un bon acord per deixar definiti-

vament enrere la dictadura i bona part dels aspectes més retrògrads de la 

cultura política espanyola. I va ser-ho, sobretot, si no oblidem el context 

en el qual es va produir la transició en la segona meitat dels anys setanta 

del segle passat: un procés de reforma política dirigida per elits sorgides 

del franquisme, amenaces latents de cops militars, manca d’una cultura 

democràtica de la negociació per part dels actors polítics, debilitat de les 

forces de l’oposició –tant de les d’àmbit estatal com de les nacions minori-

En l’àmbit de la filosofia 

contemporània, és 

habitual considerar 

l’existència de tres 

dimensions de la 

racionalitat pràctica: les 

dimensions pragmàtica, 

ètica i moral
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tàries–, etc. Per primera vegada, amb l’excepció de la inestable experiència 

republicana dels anys trenta, la Constitució de 1978 ha permès situar l’Es-

tat espanyol de manera inequívoca en el grup de les democràcies liberals 

occidentals, ha possibilitat la integració en la Unió Europea, ha permès 

desenvolupar un estat del benestar i ha conduït a la modernització de la 

societat i de les mateixes estructures de l’Estat. 

Tanmateix, malgrat tots aquests mèrits i d’altres que mostra el currículum 

de la Constitució actual, amb la mateixa fermesa pot afirmar-se que no és 

una bona constitució per acomodar una democràcia plurinacional. El fet és 

que no reconeix el pluralisme nacional present a l’Estat espanyol, i, a mes a 

més, dilueix la regulació d’aquest pluralisme en una mera descentralització 

generalitzada i uniformista. És un text que, en relació amb la plurinacionalitat, 

ja va néixer amb elements molt limitadors, tant pel que fa a la dimensió del 

reconeixement d’aquella plurinacionalitat com pel que fa a la dimensió de 

l’autogovern de les nacions minoritàries (principalment, Catalunya i el País 

Basc). Aquests dos aspectes són difícilment resolubles des de les premisses, 

bàsicament «regionals», des de les quals es va establir el model autonòmic. 

Malgrat l’indiscutible avenç que representa l’estat de les autonomies en re-

lació amb models territorials anteriors, la regulació autonòmica actual pot 

ser considerada una estació intermèdia en el camí vers un reconeixement i 

un autogovern nacional efectius de les nacions minoritàries, però dista de 

poder ser considerada l’estació final del trajecte.

Què és el que falla?

En les anàlisis de política comparada referides a democràcies plurinacionals 

o plurilingüístiques d’estructura federal, acostumen a considerar-se tres 

objectius que cal assolir per part dels models territorials: 1) un reconeixement 

constitucional i polític explícit dels trets nacionals, lingüístics i culturals de les 

diferents col·lectivitats de l’estat; 2) la regulació d’un ampli nivell d’autogovern 

que permeti establir a les entitats subestatals –especialment a aquelles dota-

des de característiques nacionals– unes polítiques pròpies i diferenciades en 

competències clau (educació, sanitat, benestar, universitats, cultura, règim 

local, investigació fiscalitat, projecció exterior de l’autogovern, etc.), així 

com prendre part en l’establiment de polítiques comunes; i 3) garantir a les 

entitats subestatals uns recursos econòmics suficients per tal que puguin 
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portar a terme els dos objectius anteriors (es tracta de tres aspectes que 

desenvolupen els apartats 1 i 2 esmentats al principi d’aquest article com 

a condicions per acomodar «federalment» una realitat plurinacional).

Després de tres dècades pot constatar-se que, especialment en el cas de 

Catalunya, el desenvolupament pràctic de l’estat autonòmic ha resultat 

deficient en els tres aspectes anteriors (per contra, com és prou conegut, 

el País Basc i Navarra gaudeixen d’una regulació econòmica satisfactòria a 

través de la fórmula del concert econòmic). Mencionem ara algunes causes 

d’aquest desenvolupament deficient de l’estat de les autonomies. 

1) El recononeixement de la plurinacionalitat. Es tracta d’una 

qüestió pràcticament absent del model constitucional. En 

termes generals, pot dir-se que el poder central no ha fet 

mai seu el pluralisme nacional de l’Estat. Així, no resulta 

massa sorprenent que importants segments de la ciutadania 

de Catalunya i del País Basc mostrin de diverses maneres 

el seu desafecte a un estat que en les seves actuacions no 

remet al seu pluralisme intern. D’altra banda, la legítima 

aspiració d’aquestes col·lectivitats a gaudir del màxim 

nivell de competències –compatible amb el funcionament 

eficaç i solidari de l’Estat– també dista d’haver-se assolit. 

2) L’autogovern. Els criteris emprats per la Constitució de 1978 en el 

repartiment de competències entre l’Estat i les comunitats autònomes 

han resultat ser molt indeterminats, la qual cosa ha conduït al fet que 

l’autogovern d’aquestes últimes estigui en bona mesura «desconstituciona-

litzat». És a dir, 1) que sigui un autogovern subjecte al joc de les majories 

i minories resultant en les eleccions al parlament central, i 2) que tingui 

una precària protecció jurídica en el Tribunal Constitucional. Aquestes 

dues característiques són ja, en si mateixes, un indicador que existeix 

alguna cosa fonamental –i no només procedimental– mal resolta en el 

model autonòmic espanyol. Es tracta d’un model que, en la pràctica, ha 

significat atorgar quasi un «xec en blanc» al poder central en la interpreta-

ció de qüestions fonamentals per a l’autogovern de les autonomies. Així, 

aquest poder ha pogut establir de manera unilateral:

a) fins a on arriben les seves competències (en algunes matèries s’ha 

les teories de la 

democràcia (no així les 

teories del federalisme) 

s’han centrat 

normalment en les 

dimensions pragmàtica 

i moral de la racionalitat 

pràctica, marginant la 

dimensió ètica
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aplicat el principi de «divideix i venceràs», fragmentant aspectes de 

competències que eren de caràcter exclusiu de les autonomies;

b) fins a on arriben els límits de la legislació bàsica (que a vegades 

inclou regulacions molt detallades en matèries com la funció pública, 

el règim local, les universitats, etc., que buiden de contingut el posterior 

desenvolupament legislatiu per part de les comunitats autònomes;

c) una interpretació uniformitzadora de les condicions de garantia 

dels drets dels ciutadans i del contingut de les lleis orgàniques;

d) una interpretació expansiva de les funcions administratives i 

d’execució.

D’aquesta manera, en la pràctica l’autogovern queda a vegades reduït 

a àmbits que són merament intersticials i marginals. El model autonòmic 

ha esdevingut uniformista en pràcticament tots els àmbits rellevants de 

l’autogovern (educació, sanitat, funció pública, règim local, universitats, 

recerca, comerç, etc.). Una qüestió que resulta especialment greu en el 

cas de Catalunya i del País Basc si es té en compte la clara voluntat que 

bona part dels ciutadans d’aquestes col·lectivitats han mostrat i segueixen 

mostrant de disposar d’un autogovern ampli que també inclogui qüestions 

aparegudes després de l’aprovació de la Constitució, com ara la participació 

en la regulació de la immigració o en les institucions europees. No és quel-

com políticament anecdòtic que el mateix Tribunal Constitucional –en el 

nomenament de llurs magistrats, per cert, no intervenen les comunitats 

autònomes malgrat que la resolució de conflictes entre aquestes últimes 

i el poder central és una de les seves funcions– hagi recordat en diverses 

ocasions que la imprecisió constitucional no permet declarar inconstituci-

onals bona part de les decisions del poder central malgrat el seu caràcter 

notòriament expansiu. L’Estatut del 2006 no sembla poder superar aquestes 

limitacions de contorn.

En contra del que a vegades s’esgrimeix, l’estat autonòmic no es troba 

entre els estats més descentralitzats. Això és així tant si atenem:

a) al nivell de l’autogovern de les autonomies i, per tant, a la capacitat de 

portar a terme polítiques pròpies diferenciades i amb recursos econòmics 

suficients;

¿és possible establir una acomodació política de les nacions minoritàries dels estats plurinacionals 
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b) a la capacitat de participar en el «govern compartit» de l’Estat –no 

existeixen en el cas espanyol els mecanismes que trobem usualment en al-

gunes federacions, com ara un senat territorial o, el que és més important, 

comissions intergovernamentals;

c) a les garanties jurídiques de defensa de l’autogovern. 

De fet, l’estat autonòmic no ha regulat de manera eficient ni els patrons 

fortament asimètrics habituals en les federacions plurinacionals (Bèlgica, 

Canadà), ni els patrons del federalisme anglosaxó –que tendeix a atribuir les 

funcions legislativa i executiva d’una mateixa matèria al mateix nivell de 

govern– (Austràlia, Canadà), ni els mecanismes de cooperació i d’execució 

desenvolupats en el federalisme centreeuropeu (Alemanya, Àustria).

3) El model de finançament. L’autonomia econòmica 

suposa una condició ineludible de l’autonomia política. 

En aquest àmbit, i parlant del cas de Catalunya, ens tro-

bem amb una xifra molt important de «dèficit fiscal» en 

termes de política comparada (superior al 9% del PIB). 

Això és pràcticament un espoli. L’autonomia econòmica 

i fiscal dels estats federats similars a Catalunya mostra 

quantitats significativament inferiors de dèficit en relació amb els respectius 

governs centrals. A més, el dèficit fiscal de Catalunya podria augmentar 

en els propers anys si no es reforma adequadament l’actual sistema de 

finançament. Es tracta d’un sistema que resulta qüestionable tant des de 

la perspectiva de l’eficiència econòmica com des de consideracions ètiques 

d’equitat. A més a més, el dèficit d’inversions de l’Estat afegeix dificultats 

a la realització pràctica de l’autogovern en un entorn europeu i mundial 

creixentment competitius. 

En definitiva, malgrat suposar un avenç en termes històrics, l’estat de 

les autonomies resulta un model allunyat en bastants aspectes dels models 

federals i presenta límits de concreció i desenvolupament liberal i democràtic. 

Les comunitats autònomes no disposen d’una capacitat de decisió política 

de caràcter coherent i completa en les matèries que més personalitzen el 

seu autogovern, ni tampoc d’un finançament equitatiu (amb l’excepció bas-

co-navarra). En el nostre context, pensar bé la democràcia requereix fer-ho 

Segons quina sigui la 

concepció federal que 

adoptem, obtindrem 

diferents conclusions en 

els diversos àmbits de 
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des de la plurinacionalitat i, eventualment, des del federalisme. Crec que 

cal superar els tres handicaps esmentats que arrossega el model regional 

autonòmic sorgit de la transició dels anys setanta: la confusió entre des-

centralització i plurinacionalitat; l’absència d’unes regles del joc, estables 

i clares, que no facin dependre el funcionament del sistema polític de les 

conjuntures electorals; i la manca d’una protecció jurídica amb garanties 

davant del Tribunal Constitucional sobre el contingut del reconeixement 

nacional i de l’autogovern. Tot això suposa una certa per-

versió de l’esperit amb què es va elaborar la Constitució 

de 1978, així com un cert fracàs, en termes democràtics, 

de l’acomodació del pluralisme nacional intern de l’Estat. 

La manca d’una cultura política de caràcter federal i de 

caràcter plurinacional en les principals forces polítiques 

espanyoles fa pensar que les solucions «federals» en la línia 

del federalisme plurinacional no esdevindran probables. 

Una realitat que fa que, paral·lelament, les posicions in-

dependentistes o en favor d’un partenariat amb l’Estat en 

termes confederals esdevinguin cada vegada posicions més 

racionals en termes estratègics i més raonables en termes 

morals i democràtics.
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notes

1. Requejo 2007 (2005), cap. 4; 2001.

2. per a les discussions normatives, vegeu Requejo 2007, cap. 1 i 4; gagnon-Tully 2001; per a 

les discussions empíriques i comparades, vegeu Mcgarry 2005, 2003.

3. uns processos establerts amb independència del que encara expressen algunes versions 

liberals tradicionals que defensen la «neutralitat» de l’estat en matèria cultural i un enfocament 

normatiu «individualista» sense connexió amb les anàlisis empíriques entorn dels processos de 

socialització cultural dels individus empírics. normalment es tracta, com a mínim, de teories 

normativament incompletes, és a dir, de teories que no expliciten tota la normativitat que 

assumeixen.

4. En general, crec que tant el liberalisme clàssic com el socialisme, o, en altres paraules, 

les dues principals direccions de pensament polític que arrenquen amb la Il·lustració, no 

estan intel·lectualment massa ben preparades per tractar la qüestió dels nacionalismes que 

no coincideixen amb el nacionalisme d’estat. un fet que està òbviament relacionat amb 

«l’estatalisme» implícit d’ambdues tradicions. Això significa que tendiran a adoptar una posició 

«conservadora» en relació amb l’statu quo de les realitats estatals, amb independència dels 

seus orígens històrics o de les realitats fàctiques de cada context.

5. vegeu gagnon-Tully 2001; Tierney 2004; Kymlicka 2001; Taylor 1992; Requejo 2007, cap 2; 

2001a.

6. En relació amb el tema de les nacions minoritàries i la unió Europea, vegeu nagel 2004.

7. un tercer tipus de teories federals són les d’arrel kantiana. una aproximació a la teoria de 

Kant sobre el patriotisme/nacionalisme i la «justícia cosmopolita» es pot veure a Requejo 

2008.
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8. Es tracta d’una tradició que ha estat reforçada, en el cas dels Estats units, per l’actuació 

del Tribunal suprem en tant que polity-maker, malgrat les sentències dels darrers anys en una 

direcció més «amistosa» vers els estats federats.

9. vinculat a la clàssica fórmula jurídica quod omnes tangit del dret romà (allò que afecta 

tots ha de ser aprovat per tots), es trasllada, en termes federals, a la introducció del dret de 

vet dels col·lectius federats (Althusius, Politica Methodice Digesta vIII). Aquesta concepció 

comparteix una base comuna amb la recentment rehabilitada teoria republicana de la llibertat 

negativa col·lectiva (anomenada neo-romana per skinner, 1998). He tractat el contrast entre 

les lògiques del federalisme i de les federacions a Requejo 2007, cap. 3 i 4.

10. Aquests dèficits vénen a vegades en paral·lel amb una manca de consideració del 

pluralisme intern de la nacions minoritàries empíriques per part d’alguns actors polítics. un fet 

que, tanmateix, requereix una anàlisi acurada cas per cas.

11. vegeu Requejo 2007, cap. 3.
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President del Consell Català del moviment Europeu

Joaquim llimona
reptes de la Unió, avui

Europa és un projecte que ha estat capaç de generar i d’oferir als seus membres un 

marc molt sòlid de convivència pacífica, estabilitat democràtica, progrés i creixe-

ment econòmic, cohesió i equilibri social i territorial, etc. tanmateix, es tracta d’un 

projecte que determinats líders polítics van posar en marxa en un context i a partir 

d’una experiència i d’unes circumstàncies històriques molt específiques. Cinquan-

ta anys després del seu naixement i havent estat objecte de múltiples processos 

d’ampliació i de canvis institucionals, la UE d’avui afronta un conjunt important de 

reptes econòmics, socials, institucionals, polítics, culturals, de legitimitat envers la 

ciutadania o de seguretat, que estan determinats en molt bona part per les trans-

formacions globals i pel canvi o el desplaçament dels principals centres geoestra-

tègics que marquen el pas de les relacions internacionals. l’autor d’aquest article 

analitza i posa damunt la taula la naturalesa d’alguns d’aquests reptes i examina 

els punts forts i els punts febles actuals de la UE per fer-hi front.

Som a l’any 2008, i les mutacions s’acceleren, i sovint ens agafen per sorpresa, 

sense els instruments adequats per reaccionar. Processos a penes endevinats 

fa pocs anys avui se’ns imposen com a realitats quotidianes. Prenent com 

a referència el significat de l’acrònim que dóna nom a aquesta revista –els 

Valors, les Idees i les Actituds–, o hi ha poca o superficial reflexió, o la que 

es produeix tendeix a constatar que aquests vectors d’una societat en alça 

passen avui per una certa crisi a Europa.
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El nostre continent, que durant centúries s’ha acostumat a ser i actuar 

com el centre del món, ha perdut l’hegemonia, primer per l’emergència 

i consolidació dels Estats Units, i ben recentment per l’extraordinària 

puixança d’Àsia. No obstant això, ens ofereix un model únic d’equilibri 

en tres pilars: l’estabilitat democràtica i el respecte dels drets i la dignitat 

de l’individu; la cohesió social, i el desenvolupament econòmic. A això 

hem d’afegir la capacitat de promoure nous moviments i sensibilitats: la 

cooperació al desenvolupament, el medi ambient o el canvi climàtic.

Simplificant les coses podem dir que dues visions contemplen amb 

conclusions contraposades la capacitat de mantenir la centralitat en els 

anys i processos, fins a cert punt revolucions, a venir. La del brillant poli-

tòleg britànic Mark Leonard, explicitada en el títol del seu llibre Per què 

Europa liderarà el segle xxi, on situa el nostre èxit en la cultura del diàleg i 

del compromís (ben apresa després d’una història plena d’imposicions i 

intoleràncies). Enfront de la dels neoconservadors nord-americans, i en 

particular de Kagan, que acusen Europa de covardia, de no assumir fins a 

les darreres conseqüències (militars) la defensa coherent dels seus ideals 

i interessos. 

La Unió Europea, de fet com qualsevol estat o estructura política, és 

un marc que serveix per tirar endavant un projecte, i poder afrontar amb 

garanties un conjunt de reptes. La pregunta clau és si és l’instrument 

adequat per mantenir els nostres actius i «fomentar la pau, la seguretat 

i el progrés a Europa i al món», com estableix el preàmbul del Tractat 

de la Unió Europea. Per aportar algunes pistes que orientin la resposta, 

analitzo a continuació el camí recorregut fins als nostres dies, identifico 

els reptes i les respostes que se’ls està donant, i finalment m’atreveixo a 

aportar algunes idees més personals sobre el model de futur, més enllà 

del curt i fins i tot mitjà termini.

De París (i Roma) a la fallida constitució: mig segle d’èxits, i algun desen-

cert1 

Fer balanç del procés ens obliga a aturar-nos en el moment del naixement 

de les Comunitats Europees. En perspectiva històrica el podem caracteritzar 

com un moment constitutiu, és a dir, com un moment en el qual a partir 

de la coincidència d’un conjunt de reptes, la política, entesa aquí com el 

Reptes de la unió, avui
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conjunt de capacitats de decidir democràtiques del nostre continent, hi dóna 

en el moment adient una resposta innovadora i, com es veurà, adequada.

Quines són aquestes circumstàncies?

- Una Europa físicament arruïnada i moralment destruïda després de 

la Segona Guerra Mundial. Necessitat d’una reconstrucció econòmica, i 

de fer-la a partir de les pròpies capacitats, més enllà dels ajuts externs. 

Alhora, necessitat d’una regeneració política i moral, després dels horrors 

de la guerra: Europa baixa al darrer dels inferns amb la shoah i el nazisme. 

La regeneració exigeix la reconciliació i el tancament de ferides i odis 

seculars.

- Un context internacional en mutació i que té Europa com a escenari 

d’enfrontament: un món bipolar i enfrontat en una guerra freda. Una part 

del continent queda exclosa del progrés polític i econòmic i sostreta de la 

llibertat. Per tant, en els països democràtics l’estabilitat política pren la 

rellevància de tot valor preuat amenaçat. 

Sense una reacció endògena, els estats democràtics de l’Europa occi-

dental estan condemnats a viure entre «l’amenaça de la Unió Soviètica i 

la caritat dels Estats Units». Existeixen, a més, els liderats necessaris per 

fer avançar aquesta idea. Des la proposta inicial que va llançar Winston 

Churchill a Zuric l’any 1946 de crear uns Estats Units d’Europa, fins al paper 

més concret d’Adenauer, De Gasperi, Monet, Schuman o Spaak. El discurs 

de Schuman del 9 de maig de 1950 sintetitza tot el projecte, i té avui plena 

vigència: un projecte pragmàtic pel que fa al mètode, però il·limitat pel 

que fa a l’ambició. 

A partir d’aquest origen, la Unió Europea, en primer lloc, ha permès 

construir un projecte amb determinats principis i mètodes. La història 

del nostre continent ve marcada pels enfrontaments i els reiterats intents 

d’imposar un model hegemònic. La Unió és radicalment una altra cosa. 

És una construcció basada en la lliure participació dels seus integrants i a 

compartir responsabilitats i projecte, cedint una part de la sobirania dels 

estats a un ens supranacional. Una construcció que es basa en la democràcia, 

l’estat de dret i en el respecte i promoció dels drets i llibertats fonamen-
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tals. Sens dubte, la Unió ha definit en positiu el nostre destí després de la 

Segona Guerra Mundial.

Com a model s’ha imposat sobre la resta. En els anys cinquanta, la firma 

dels tractats de París i Roma coincideix amb altres dos projectes de «ver-

tebrar» Europa: el soviètic, totalitari i que s’imposa per la força (la invasió 

d’Hongria l’any 1956, per citar una data ben propera a la de la signatura 

dels Tractats de Roma); i l’impulsat per la Gran Bretanya (l’EFTA), que es 

limita a l’objectiu de crear una zona de lliure canvi a Europa i, per tant, 

acota el procés a la cooperació econòmica. Què ha passat cinquanta anys més 

tard? S’ha imposat el model comunitari. La Unió Soviètica ha desaparegut 

i els països sota la seva dominació avui són, en la majoria, membres de la 

Unió. L’EFTA és residual: Noruega, Islàndia, Liechtenstein i Suïssa. Per la 

seva banda, la Unió ha passat dels sis socis fundadors a vint-i-set membres 

actuals, i amb un seguit d’estats esperant una futura adhesió.

En el terreny de la política, la realitat presenta dues 

cares diferenciades. D’una banda, les comunitats han ga-

rantit el període més llarg de pau a Europa des la creació 

dels estats nació. No cal dir que per als seus membres, 

però fins i tot més enllà de les seves fronteres han actuat 

com un factor de primer ordre d’impuls i expansió de la 

democràcia, de l’estat de dret i de la defensa i promoció 

dels drets i llibertats fonamentals. Les comunitats han influït en els esde-

veniments del nostre continent: en la transformació de les dictadures del 

sud d’Europa (Espanya, Portugal i Grècia), en règims democràtics i, molt 

més recentment, en els països de l’Europa central i de l’est.

Però Europa no ha estat capaç de concretar el seu pes polític unitari, i 

encara menys el militar, més que de manera molt esporàdica. En aquest 

terreny han pesat més els interessos i les visions unilaterals dels estats que 

la cerca de posicions comunes i la definició i execució d’accions conjuntes. 

Tot i que matisada, la caracterització de la Unió Europea com un «gegant 

econòmic i un nan polític» continua encara sent certa. 

La integració econòmica ha produït una transformació de la realitat for-

midable. Europa és avui un mercat unificat, el més perfecte i desenvolupat 

arreu del món, i això dóna l’espai a les empreses per assolir la dimensió 

adequada, garantint-ne la competitivitat en el món global. A més, s’ha 
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dotat d’una moneda única compartida ja per quinze estats i ha construït 

polítiques comunes en una sèrie d’àmbits, que han contribuït a equilibrar 

el territori i a garantir una bona cohesió. La nostra vida quotidiana com a 

ciutadans i consumidors, com a operadors econòmics, està directament in-

fluïda per la Unió Europea. En tot cas hi ha una realitat: el grau d’integració 

econòmica ha assolit una maduresa suficient com perquè el procés tingui 

una força motriu pròpia. En definitiva, la integració econòmica europea 

no depèn només –ni tant sols principalment– dels estats, sinó del mateix 

mercat. I el mercat, les empreses, vol més Europa. 

Els reptes actuals: segueix sent la Unió la resposta adequada?

Al costat del que són reptes del procés d’integració europea (les ampliacions, 

les crisis institucionals, l’allunyament de la ciutadania), sobre les societats 

europees en planegen d’altres d’econòmics, polítics, socials, culturals, de 

seguretat que compartim amb altres regions. Quan ens preguntem si la 

Unió segueix sent la resposta adequada, ho fem també amb referència a 

aquest segon tipus de reptes. 

Amb caràcter previ a la seva enumeració és bo proposar, d’acord amb 

la metodologia DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats), una 

radiografia esquemàtica del nostre continent.

Debilitats 

· Despesa en R + D + i

·  Envelliment de la població (fins i tot creixements 

negatius en alguns països)

· Manca de cohesió territorial

· pes creixent de l’intergovernamentalisme

· pEsc feble

· Allunyament de la ciutadania

· Dependència energètica

Fortaleses

·  El mercat interior: primera potència comercial 

del món

· Euro

· Estabilitat política: pau garantida

· Democràcia, drets humans i tolerància

· Les polítiques comunes

· Força motriu pròpia del procés d’integració

· La cohesió social: el model social europeu

· Diversitat i riquesa cultural i social

aMenaCes

· Terrorisme global

· Immigració il·legal

· conflictes internacionals: fronteres d’Europa

· pobresa al món

· canvi climàtic

· Energia

oportunitats

·  parlar des d’una sola veu: pes polític 

internacional

· un model més ètic de globalització

· Iniciatives comunes



A partir d’aquest conjunt de factors que en positiu o en negatiu situen la 

realitat d’Europa avui, podem identificar els nostres reptes. Em sembla clau 

determinar la capacitat de donar-hi resposta que té la Unió Europea, perquè 

en definitiva la resposta és el que permet inclinar la balança cap al terreny 

de les fortaleses-oportunitats. Fins ara hem vist com les comunitats, i més 

recentment la Unió, han afrontat, malgrat alguns desencerts, els reptes 

amb èxit. Com dèiem en iniciar aquesta reflexió, en un moment de canvis 

radicals, d’incerteses, de manca de lideratge i de sensació de desorientació, 

la pregunta adquireix plena actualitat.

Dit en altres paraules no ens trobem en un moment qualsevol de la 

nostra història, sinó en un punt d’una especial complexitat. Pel que fa a la 

Unió Europea estem sortint d’una crisi institucional (el fracàs de la Cons-

titució) d’un abast amb molts pocs precedents, i començant a digerir una 

ampliació que ha multiplicat gairebé per dos el nombre d’estats però que ha 

aportat relativament poca població i menys riquesa. Tot això enmig d’una 

certa indiferència ciutadana2 i en un context internacional on apareixen 

nous conflictes «globals», que troben la seva manifestació més sagnant en 

el terrorisme dit islàmic. 

Per aquesta resposta existeix una condició d’eficàcia essencial, que es 

concreta en el principi de subsidiarietat. La Unió ha d’actuar des del respecte 

d’altres marcs polítics, incidint únicament en els terrenys on el nivell òptim 

d’eficàcia s’obté a escala europea. I això vol dir racionalitzar determinades 

polítiques i promoure un model fonamentat en el respecte de les identi-

tats i en la diversitat. Subsidiarietat no entesa, com alguns pretenen, com 

menys Europa, sinó una Unió més concentrada en les seves potencialitats 

reals, i que per tant també actuï en nous àmbits que exigeixen respostes 

unitàries i en els quals dominen avui els plantejaments unilaterals i els 

interessos dels estats individualment considerats. 

Tornant als factors que hem considerat, em sembla rellevant destacar 

els següents reptes:

- Culminar les reformes institucionals. Durant trenta anys, els tractats 

fundacionals es van mantenir sense modificacions generals. Amb el precedent 

de l’Acta Única de 1987, des del primer Tractat de la Unió de 1992 (el Tractat 

de Maastricht) es va iniciar una dinàmica de reformes inacabades, cada una 
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de les quals portava, explícit o implícit, el compromís d’una nova reforma: 

les nines russes. Amb el tractat constitucional –i derogatori– d’octubre del 

2004, sense ser un punt final, es posava fi per uns anys a aquest procés: es 

fixaven les bases per una Unió amb més competències, amb institucions i 

processos decisionals adaptats al nou mapa europeu i amb un pes interna-

cional consolidat, i s’introduïen elements constitucionals –començant pel 

nom del tractat– que, sense abandonar el terreny internacional, acostaven 

el projecte cap a una realitat federal. La interrupció del procés de ratificació 

i el subsegüent decaïment del tractat van obrir una crisi institucional, la 

qual s’ha tancat amb el recent Tractat de Lisboa. Un text de reforma, no 

derogatori, que manté la substància de les modificacions de la Constitució, 

però que lleva tot signe de «constitucionalitat». 

En tot cas no tanca el procés de transformació de la Unió, 

malgrat els indubtables avenços que incorpora. Probable-

ment tampoc ho feia el tractat constitucional. Així doncs, 

la reforma en profunditat de la Unió segueix encara en el 

terreny dels reptes. Més endavant m’hi referiré de nou. 

- L’ampliació, pensant molt bàsicament en Turquia, sovint 

s’assenyala com el gran repte de la Unió. En canvi, a la meva 

manera de veure l’ampliació ha estat el gran repte en els darrers anys del 

segle passat i els primers de l’actual, per acollir els estats del centre i de 

l’est. Avui és un procés molt culminat, amb algunes peces del puzle per 

encaixar. Les tensions relatives al funcionament institucional per l’entrada 

de deu més dos estats ja s’han produït i més o menys gestionat. 

Turquia és un repte a mitjà termini, que ens situa en part en l’estratègia 

que ha de marcar la Unió en les seves relacions de veïnatge. Incorporar 

Turquia a la UE serà un factor que estabilitzarà el Mediterrani, que a més 

a més donarà força als sectors moderats de l’islam i demostrarà que es pot 

ser un país d’arrel islàmica integrant-se a la UE, sempre que es mantinguin 

una sèrie de principis. Però Turquia és un cas únic, i els límits objectius 

d’Europa vénen marcats per la geografia, així que, des d’aquesta òptica, el 

somni avui de De Gaulle d’una Europa que s’estengués des dels Urals fins 

a l’Atlàntic és pràcticament una realitat. 

Avui ha de guanyar protagonisme el rellançament de la política de veï-

natge, per estabilitzar les fronteres exteriors est i sud de la Unió: Ucraïna, 

Europa no ha 

estat capaç de 

concretar el seu 

pes polític i encara 

menys el militar



Bielorússia i Rússia, i la Mediterrània sud, des del Marroc fins al Líban. 

Parlem de regions d’importància estratègica vital per al control dels fluxos 

migratoris i del terrorisme i per a l’aprovisionament energètic. Regions 

que hem de fer créixer també pel nostre propi interès, superant la situació 

actual de països conflictius, inestables, amb dèficits democràtics i amb uns 

mercats molt per sota del seu potencial. 

- La ciutadania s’allunya de la construcció europea. És significatiu que 

l’any 1979, en les primeres eleccions al Parlament Europeu, votés més del 

63% del cens, i en les darreres del 2004, un 40%, amb taxes encara més 

baixes entre els joves i en els nous estats membres. Culminar el procés 

europeu exigeix generar una consciència i un sentiment de pertinença, 

perfectament acumulable amb identitats més properes. Altrament, la 

Unió es consolidarà definitivament en el món, i només en el món, de les 

organitzacions internacionals. 

Els ciutadans han de tornar a creure en el projecte i això es produirà si a 

la Unió, entre altres coses, se li permet ocupar-se, sense tantes interferències 

dels estats, també dels temes que realment preocupen i sobre els quals hi ha la 

consciència que cal una resposta conjunta: la immigració, l’energia o el canvi 

climàtic, per posar tres exemples de la més gran actualitat. Cada un d’ells, 

per si sol, constitueix un repte per a la Unió. Tots ells, juntament amb altres 

terrenys, formen la clau de l’èxit del projecte i en reforcen la imatge.

Per mi no hi ha tant un problema de proximitat o transparència –el 

mecanisme de participació directa, és a dir, el Parlament Europeu, és poc 

utilitzat– com de percepció de la utilitat d’allò que fa la Unió. I aquí calen, 

com dèiem, noves actuacions i una realitat menys filtrada pels estats. També 

hi ha una altra qüestió: moltes vegades critiquem la UE i ho fem confonent 

el tot amb les parts. Sovint diem que Europa no fa coses en política exterior, 

no fa coses quant a seguretat, llibertat i justícia, quan en realitat el que 

passa és que els estats no li ho deixen fer.

- La Unió ha aconseguit crear un mercat amb la dimensió suficient per 

competir en el món global, i dotar-lo, per a aquells que s’hi han volgut 

adherir, d’una moneda única. No obstant això, les nostres economies pre-

senten febleses en els terrenys claus per la competitivitat –atenent una certa 
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nova distribució de «tasques» en l’economia global– com són la recerca i 

desenvolupament tecnològic i innovació. 

El camí a seguir ve marcat, des del mateix any 2000, per l’estratègia de 

Lisboa: avançar cap a una economia basada en el coneixement, reforçant 

les polítiques educatives i incrementant el pes de la recerca en el PIB. El 

cert és que Europa no s’ha posat de manera suficient en 

el camí marcat per l’estratègia de Lisboa, però el setè Pro-

grama marc de recerca, amb una dotació de més de 50.000 

milions d’euros per al període 2007-2013, és una passa en 

la bona direcció. En els anys a venir, de la conjunció dels 

actors públics i privats europeus han de sortir l’esforç i els 

recursos suficients per posicionar la nostra economia d’una 

manera sòlida en el nou escenari definit per la globalització 

i la revolució tecnològica.

- Un dels vectors de les darreres reformes, reforçar el pes i la imatge de 

la Unió al món, constitueix un altre repte essencial. En l’anàlisi DAFO, la 

majoria d’amenaces són globals, i exigeixen respostes de conjunt, també 

en el terreny més estrictament de la política. Per tant, parlar d’una sola 

veu, desenvolupar una PESC que s’imposi als plantejaments unilaterals 

dels estats, apareix com un objectiu central, també pel bon funcionament 

de les polítiques i del mercat intern. No ens podem permetre repetir una 

dècada com l’última que hem viscut, en què no hi ha hagut capacitat per 

donar una resposta conjunta al conflicte dels Balcans o en què la guerra 

d’Iraq ha generat una crisi de relació no només amb els Estats Units, sinó 

també entre països europeus. 

Tot i que no són estrictament temes de PESC, la definitiva estabilització de 

la regió dels Balcans i la gestió de la independència de Kosovo només poden 

aconseguir-se a partir d’una vertadera acció comuna, clamorosament absent 

en aquest terreny. També és clau aprofundir en el partenariat transatlàntic, 

en la concertació amb els EUA: en les negociacions al si de l’OMC, un aliat 

culturalment molt proper en moltes qüestions i un soci essencial en el 

desenvolupament d’una estructura militar pròpia de la UE. Sigui qui sigui 

el guanyador de les eleccions, es produirà un canvi en la política exterior 

nord-americana que facilitarà aquest apropament.
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Una Europa absent de l’escena internacional ens tendeix a debilitar 

i a més condueix a l’unilateralisme en la resolució dels conflictes. És bo 

recordar que la Unió, les comunitats fa cinquanta anys, neix amb el com-

promís de la més lleial col·laboració amb Nacions Unides. Ara bé, aquest és 

precisament un dels terrenys on avançar és més complex, perquè afecta el 

cor de la sobirania dels estats. Les resistències seran molt més importants 

que en els altres terrenys. De fet, el Tractat de Lisboa, malgrat els avenços 

en aquest àmbit, no ha aconseguit sostreure la PESC de la cooperació in-

tergovernamental.

- En aquesta enumeració forçosament incompleta dels reptes, situaria 

aprofitar les potencialitats del marc que ofereix la Unió Europea per treballar 

en comú. En certa manera, els tractats, les institucions, el dret europeu, 

són una base que genera un conjunt d’oportunitats per a les empreses i 

els ciutadans. Del que es tracta és de motivar fins aconseguir que s’actuï 

incorporant la dinàmica i el raonament europeu en la lògica de moltes 

decisions. En el terreny de l’activitat econòmica, multiplicar les empreses 

europees, resultat de les fusions entre grups de diferents països, aprofitant 

totes les potencialitats del mercat interior.

Un bon exemple és el consorci europeu Airbus. No és un projecte de la 

Unió Europea, però és una iniciativa que només és possible en el marc de 

la Unió, i que en tot cas ha posicionat la indústria aeronàutica civil del 

nostre continent en una situació d’igualtat amb el gegant nord-americà 

Boeing. L’exemple és transposable a d’altres iniciatives, comptin o no amb 

la col·laboració de les institucions europees. Aquí Europa té un gran rep-

te, i ha de reaccionar-hi amb més rapidesa, evitant situacions com les del 

projecte Galileu, el conegut com a GPS europeu.  

A mitjà termini: el model

El projecte de Schuman, dels pares fundadors, barrejava el pragmatisme 

en el mètode i la més àmplia ambició en els objectius. Llegint a fons la 

declaració del 9 de maig de 1950,3 en primer lloc ens sorprèn per la seva 

actualitat, però sobretot conté les bases per un projecte que té com a punt 

final la creació d’una estructura federal que agrupi els estats europeus.

Per traçar un símil, aquest procés el podem equiparar amb una ascen-

sió alpina, amb un pendent que cada vegada es va accentuant més i que 
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finalment ens situa en la quasi verticalitat. Els darrers metres són molt més 

curts, però complexos. En quin punt de l’ascensió està la Unió? Jo el situaria 

davant del tram final, el que presenta indubtablement major dificultat.

A la complexitat del projecte hem d’afegir que els participants s’han 

multiplicat. D’un equip molt cohesionat de sis hem anat passant, a través 

de successives ampliacions, als nou, deu, dotze, quinze, i molt darrerament 

hem saltat a vint-i-cinc i a vint-i-set. I entre tots aquests les divergències són 

notables i es projecten tant sobre les capacitats com sobre les voluntats. 

I finalment, i per acabar de fer-ho més complicat, en les decisions més 

importants pesen més les posicions i opinions dels membres que no pas la 

posició de conjunt. Com culminar el projecte?

El meu raonament parteix de la convicció que culminar el projecte és 

l’escenari desitjable, tant pels efectes positius intrínsecs, que ja s’han posat 

en relleu en aquest més de mig segle de vida en comú amb un balanç formi-

dable i inèdit de pau i progrés econòmic i social, com pel fet de consolidar 

un marc de dimensió suficient destinat a afrontar les incerteses i reptes que 

ens planteja un món en un moment canviant. Altres sortides d’aturar el 

projecte, o àdhuc de fer marxa enrere, serien la constatació 

d’un fracàs en l’esforç final, i sens dubte generarien noves 

iniciatives, probablement a escala més reduïda.

Que vol dir culminar el projecte? En essència, construir 

un marc on tot allò que exigeix, per assolir els millors 

resultats, actuar a nivell europeu es faci per part de 

la Unió, inclosa la política exterior, la defensa i molts 

aspectes de la fiscalitat, i on els nivells territorialment 

inferiors es reparteixin les competències guiats també per 

un criteri d’eficàcia. En cap cas un marc uniformitzador, 

sinó construït des de la diversitat.

Culminar el projecte apareix com viable en dues hipòtesis: reduint el 

nombre de participants, i mantenint el model actual amb un pes destacat, 

i fins a cert punt creixent, dels elements intergovernamentals; o bé modi-

ficant radicalment el model.

És efectivament possible pensar en una Europa plenament integrada, amb 

un fort pes dels seus membres, i composta per sis o com a molt deu estats. Al 

costat, en centres concèntrics de major a menor compromís, hi aniríem situant 
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la resta d’estats. En aquesta situació, l’intergovernamentalisme tindria un 

efecte limitat: les decisions realment importants i complicades s’adoptarien 

entre pocs, i entre pocs és relativament fàcil arribar a acords.

Però la solució que cal assolir passa per un plantejament diferent. Es pot 

produir alguna deserció del projecte, però en tot cas tothom ha de poder-hi 

participar. I això exigeix, com ja demanava Delors en la seva brillant presi-

dència de la Comissió, reforçar els elements i mecanismes supranacionals i 

reduir les capacitats excessives dels estats: reduir l’intergovernamentalisme. 

Els darrers tractats han fet passes en aquesta direcció (reforçament del pa-

per del Parlament Europeu, creixent excepcionalitat de 

la unanimitat), però alhora han situat en el centre de tot 

el sistema un Consell Europeu que és l’expressió de nou 

de l’intergovernamentalisme, i han reduït el paper de la 

Comissió. Construir l’Europa del futur exigeix aprofun-

dir en la renúncia de sobirania que, en un moment com 

dèiem constitutiu, varen acordar sis estats europeus. 

Però per no trair l’esperit del projecte, ara ja no és només 

l’hora de l’economia o de les actuacions sectorials, sinó 

que cal fer les passes definitives cap a una visió més política, més global, 

omnicomprensiva i sens dubte federal de la Unió Europea. 

notes

1. Existeixen centenars d’anàlisis del cinquanta anys del procés d’integració europea. per 

proximitat esmentaré les actes de les XvI Jornades Europees al parlament de catalunya sobre 

els 50 Anys dels Tractats de Roma. consell català del Moviment Europeu, gener del 2007.

2. una part de la població francesa que va votar «no» en el referèndum sobre el Tractat que 

Estableix una constitució per Europa, celebrat el maig de 2005, ho va fer com a rebuig o 

càstig a la seva classe política, i per tant més enllà de qualsevol consideració sobre el procés 

europeu.

3. Discurs del ministre d’Afers Estrangers francès Robert schuman al saló del Rellotge del 

quay d’Orsay, adreçat al seu col·lega alemany.

Reptes de la unió, avui

la llunyania de la 

UE respecte de la 

ciutadania no és 

tant un problema de 

transparència com de 

percepció de la utilitat 

d’allò que fa la Unió
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Professor d'EsadE

raimon ribera
la felicitat dels ciutadans

¿l’estat té alguna cosa a dir en la felicitat dels ciutadans? El tema ha aparegut 

recentment en el debat públic i mereix una certa reflexió. d’entrada, és fàcil tenir 

dues reaccions espontànies contraposades. la primera vindria a dir: «la felicitat 

és quelcom de purament subjectiu i personal, que cadascú ha de mirar d’assolir, i 

l’estat no hi té res a fer ni a dir. només faltaria que interferís en la intimitat de les 

persones». la segona reacció seria: «la felicitat és la gran aspiració dels éssers 

humans, i per tant de tot ciutadà. l’estat està al servei dels ciutadans, és un aparell 

creat per facilitar una convivència que permeti a les persones desenvolupar el seu 

itinerari vital. l’estat mira d’afavorir el benestar dels ciutadans, i el benestar va 

més enllà de les qüestions materials, inclou les més fondes aspiracions, el desig 

de dur a terme una vida reeixida». no ens precipitem a classificar aquestes reac-

cions de liberal la primera i de socialdemòcrata la segona. més aviat es genera la 

impressió que totes dues són encertades. Això ens porta a mirar-nos el tema amb 

una mica més de deteniment.

La felicitat

No és fàcil parlar de la felicitat. Ens costa definir-la, barrejada com està 

amb tota una constel·lació de conceptes: joia, pau, benestar, beatitud, plaer, 

satisfacció, realització, eufòria, entusiasme, vida viscuda amb sentit, etc. 

Ens costa també copsar-ne amb precisió l’existència: sovint no sabem si som 

feliços nosaltres mateixos, o si ho són els que tenim al costat. Podem fins i 
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tot no saber prou bé què volen dir els que ens envolten quan ens diuen que 

són feliços. La felicitat és una noció difícil de precisar i una experiència 

difícil de comunicar.

Hi ha una primera aproximació que la caracteritza com una sensació sub-

jectiva, personal, duradora, agradable i equilibrada, que conjumina, d’una 

banda, el «no patir», l’absència de sofriment, de neguit, de malestar, i d’altra 

banda una sensació de plenitud, de satisfacció, de sentir-se bé, content. A un 

nivell complementari, se la pot veure també com una situació que combina 

la disposició de possessions suficients i circumstàncies favorables (salut, bona 

feina, relacions d’amor i amistat, família, temps lliure, etc.) amb la capacitat 

de proposar-se projectes realitzadors. Projectes que poden ser de dues menes: 

individuals i col·lectius. Pel que fa als projectes individuals, sembla clar que 

moltes iniciatives –incloses moltes iniciatives empresarials– responen a 

aquesta dinàmica de recerca de la felicitat. Pel que fa als projectes col·lectius, 

moltes iniciatives d’ordre associatiu, i també algunes empreses, incloses les de 

caire cooperatiu, s’insereixen en aquesta perspectiva; i més endavant veurem 

l’important paper de la comunitat en la generació de projectes col·lectius 

globals, necessaris també per a la felicitat dels ciutadans. Muntem empreses, 

pertanyem a associacions, compartim ideals, per ser feliços.

Aquesta és una aproximació assenyada al fenomen de la felicitat –la qual, 

cal recordar-ho, no és un valor... És una bona descripció del denominador 

comú que hi ha darrere de les vivències de felicitat. En la vida, però, sovint 

la felicitat no es manifesta directament amb aquestes característiques, sinó 

que ho fa vestida amb certes peculiaritats; a la vivència subjectiva li costa 

veure’s reflectida en una consideració tan descriptiva. La felicitat, gran 

aspiració de tot ésser humà, és viscuda amb aparences peculiars. Sense 

contradir, doncs, aquesta definició bàsica de felicitat, mirarem d’analitzar 

aquestes manifestacions habituals de la felicitat, fet que ens permetrà acabar 

de copsar per què tants pensadors –des d’Aristòtil fins al Dalai Lama– han 

considerat que el propòsit de la nostra existència és buscar la felicitat; per 

què Thomas Jefferson fins i tot va incloure la referència a aquesta recerca 

(la famosa pursuit of happiness) a la Declaració d’independència dels Estats 

Units d’Amèrica; per què Albert Camus, des d’una òptica més tràgica, arriba 

a afirmar: «Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle qu’on fait 

contre le destin qui nous est imposé».
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Felicitat-intensitat

És possible que es puguin aplegar les manifestacions de la felicitat en tres 

grans famílies. La primera –en direm felicitat-intensitat– seria la de la feli-

citat com a intensa vivència íntima, subjectiva, com a poderós moviment 

del propi cor –o de la pròpia ment, si es prefereix aquesta expressió–; cor 

que es posa a bategar, ment que emet una mena d’onada vibratòria que 

ressona en totes les neurones: instants preciosos, de gran intensitat, on la 

persona es transfigura, i amb ella es transfigura tota la realitat. Instants 

en què el rostre s’il·lumina i que són considerats un tresor; instants que 

enforteixen per afrontar les dificultats del viure, que arrelen al món i re-

concilien amb la vida. Són dels moments més bells i valuosos que es poden 

experimentar, moments d’una intensitat escruixidora que convida a sortir 

d’un mateix, a proclamar i compartir aquella exaltació que desborda, que 

és més gran que la mateixa persona. Fugissera com un ocell, la felicitat-

intensitat, encara que algú la vegi com un simple efecte de la presència de 

dopamina al nostre cervell, és una de les meravelles de la humanitat, tan 

potent que l’evolució ha permès que només amb unes gotes escadusseres 

d’ella ja quedi polaritzada tota l’existència: hom vol viure alguns d’aquests 

«moments de felicitat». 

Felicitat-seguretat

Hi ha una segona família, la que formen les visions relacionades amb el que 

podríem dir una sensació perdurable d’ordre i seguretat. Visions relacionades 

amb la satisfacció de sentir-se protegit d’amenaces i perills, de poder con-

fiar a recórrer sense entrebancs greus el propi itinerari vital. Els humans 

som fràgils, i valorem molt tot el que ens ofereix unes certes garanties de 

continuïtat. Aquí ser feliç s’identifica amb sentir-se arrecerat, protegit; 

s’identifica amb el fet de poder pensar en el futur sense incertesa pel mig, 

sense l’angoixa de pensar que no sabem com ens en sortirem. La vida és 

sempre fràgil i imprevisible, però és possible experimentar una sensació 

subjectiva de seguretat, de certesa, de tranquil·litat: aquesta és la felici-

tat-seguretat. Menys exaltant, menys emocionant que la primera, però a 

la qual ens aferrem terriblement si la veiem amenaçada, i que fàcilment 

considerem preferible si hem d’optar per una de les dues.
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Felicitat-harmonia

Hi ha encara una tercera família de manifestacions de la felicitat: la que 

aplega les vivències de la felicitat com una relació d’harmonia amb un 

mateix i amb l’entorn, de satisfacció per l’existència, de conformitat radical 

amb el fet de ser, que va més enllà de les circumstàncies concretes, que no 

està lligada a una sèrie d’esdeveniments afortunats, sinó que depassa tota 

circumstància perquè radica en el nucli més central de la persona, i que 

es tradueix en expressions d’admiració i agraïment. Beatitud i pau interior 

han estat termes sovint associats a aquesta tercera accepció de la felicitat: 

arribar a veure la unitat profunda i la magnificència que se’ns mostren al 

misteriós cor de la realitat, més enllà de la seva diversitat i els seus aspectes 

terribles, heus ací la gran aspiració. 

La felicitat-harmonia és comparable a una mena d’afirmació global, una 

mena de «molt bé» universal, a una reacció d’acceptació i contentament 

davant de qualsevol situació. Aquesta felicitat és la més difícil d’assolir, i 

requereix sovint –però no sempre– un llarg aprenentatge, una tenaç mani-

pulació redreçadora de la nostra ment. Una de les definicions de felicitat 

que ens proposa Albert Camus es pot situar en aquesta perspectiva: «Qu’est-

ce que le bonheur sinon l’accord vrai entre un homme et l’existence qu’il 

mène?». Quan hi ha aquest acord res no pot commoure la radical sintonia 

amb l’existència.

Aquesta és una felicitat amb enemics molt poderosos: començant pels 

nostres mals humors i la tendència a queixar-nos, i acabant per la terrible 

presència del mal, tant el derivat d’esdeveniments naturals com el que 

sorgeix de les injustícies en les relacions socials, com el que tothom porta 

enquistat en algun plec del seu interior. I, tot i això, aquesta felicitat té la 

gosadia d’afirmar-se, de proclamar la possibilitat d’experimentar plena 

harmonia amb el cosmos, amb la humanitat, amb els que tenim a prop i 

amb un mateix.

Interrelació

Quin és el grau d’interrelació entre aquestes tres famílies? Tenen lligams 

que justifiquin l’ús d’un mateix terme, felicitat, per referir-se a totes tres? El 

vincle més fort és potser el fet que totes tres són experimentades alhora com 

a valuoses, com a altament desitjables pels éssers humans. I com a tresors 

La felicitat dels ciutadans
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immarcescibles: no són un bé material que es pot perdre, sinó sensacions 

vitals enormement gratificants i dignes de ser experimentades. Ara bé, més 

enllà d’aquest status compartit, hi ha alguna vinculació de dependència 

entre elles? Aquí la resposta no és tan clara, més aviat es poden donar inde-

pendentment les unes de les altres. No n’hi ha cap que sigui requisit per a 

una altra; ni cap que tingui una de les altres com a conseqüència inevitable. 

Podem no experimentar-ne cap, o una, o dues, o totes tres, però no perquè 

n’experimentem una tenim accés a una altra.

Algú pot trobar això contraintuïtiu, i considerar que la felicitat-seguretat 

és condició de possibilitat de les altres dues. No oblidem, però, que quan 

parlem de felicitat-seguretat no estem parlant d’una situació objectiva, sinó 

que continua sent una vivència subjectiva, una «sensació». 

Algú pot gaudir de condicions materials favorables i no expe-

rimentar ordre i seguretat; i algú altre pot experimentar-ne 

en un context que podríem considerar precari. Diguem ja, 

però, que les condicions objectives afavoreixen, faciliten força 

directament la vivència de la felicitat-seguretat. La felicitat 

frueix, certament, d’una gran autonomia, però tampoc viu 

només de l’aire del cel, o del pur esforç voluntarístic personal, per tenaç 

que sigui. I així com la dopamina, un dels nostres neurotransmissors, és un 

fonament biològic de la felicitat-intensitat, també determinades circums-

tàncies materials i socials afavoreixen la felicitat-seguretat. Què afavoreix 

la felicitat-harmonia? L’esforç de la voluntat i el treball sistemàtic, sí, però 

també l’anàlisi serena de les situacions, l’atenció a l’entorn, la capacitat 

d’estimar, la vida comunitària, la proximitat a la natura...

Paper de l’estat

En vista d’aquestes consideracions, podem tornar a la pregunta que encap-

çala aquest text: l’estat té alguna mena de paper o relació amb la felicitat 

personal dels ciutadans? És un punt interessant i actual, quan alguns 

semblen reivindicar noves funcions per a l’estat que vagin més enllà de les 

que desenvolupa actualment. Un estat, a més de vetllar per l’acompliment 

d’unes funcions molt determinades de gestió, seguretat, etc., ha d’oferir, 

també, elements que facilitin una vida plena, feliç, dels seus ciutadans?

Aquí considerem que l’estat el que ha de fer és fer bé el que li correspon, 

muntem empreses, 

pertanyem a 

associacions, 

compartim ideals, 

per ser feliços
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les tasques que actualment té assignades. No cal que entri en nous àmbits 

d’activitat per ajudar els seus ciutadans a ser feliços. Els ajudarà fent bé 

i a fons el que se li demana actualment. No ens podem quedar, però, en 

una simple afirmació d’opinió. Hem de mirar de justificar-la, fent servir 

les distincions fetes fins ara, les quals no ens permeten ni limitar-nos a 

negar qualsevol vinculació entre estat i felicitat i tancar així el tema, ni 

limitar-nos a afirmar la vinculació sense cap més consideració. Haurem de 

precisar una mica més.

Sembla força evident que l’estat no pot influir en la felicitat-intensitat. 

Viure-la és una sort, un privilegi. Potser és també un encert, però si ho és, 

és atribuïble només a la persona que l’experimenta, que ha sabut construir 

la seva vida i la seva persona de tal manera que han quedat portes obertes 

per a la irrupció de la felicitat. Aquí, però, cal anar amb compte amb un 

perill que no hem esmentat abans: les falses felicitats-intensitat. Malau-

radament, el desig d’experimentar felicitat pot induir a actituds o estats 

mentals desencertats, on la persona fa veure davant de si mateixa i dels altres 

que experimenta felicitat, s’enganya autoimposant-se estats d’excitació o 

exaltació que confon amb la felicitat. Aquest mecanisme recorre de vegades 

també a elements externs que l’afavoreixen, com és el cas de les reaccions 

histèriques dels «fans» –o sigui, dels «fanàtics»– davant de l’ídol. L’extrem 

d’aquesta situació és la ingestió de drogues: la felicitat-intensitat provocada 

mecànicament per substàncies químiques alienes. Llavors podríem dir que 

l’estat, si bé no pot ajudar la gent a experimentar la felicitat-intensitat, sí 

que pot ajudar-la a no recórrer els camins de les falses felicitats-intensitat, 

sigui a través del sistema educatiu o a través del sistema sanitari; sigui fo-

mentant els debats socials sobre els costums, el civisme, l’orientació vital, 

o controlant els continguts de la publicitat; sigui a través de la lluita contra 

l’extensió de l’ús de les drogues. Evidentment, l’estat no està ni pot estar 

sol en aquesta tasca: famílies, mestres, colles d’amics, entitats que treballen 

pel civisme convergiran amb els seus esforços. Però hi ha un cert paper de 

l’estat en la lluita contra les falses felicitats-intensitat.

El paper de l’estat en la felicitat-seguretat és potser més clar i ja ha que-

dat apuntat: l’estat pot i ha d’afavorir les condicions objectives (materials, 

jurídiques, etc.) que faciliten la vivència de la felicitat-seguretat. Estem 

acostumats a parlar d’estat del benestar, i també associem molt fàcilment 

La felicitat dels ciutadans
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l’estat a la seguretat: doncs bé, d’alguna manera, aquesta dimensió de l’estat 

com a benefactor podria donar peu a l’ús d’una expressió com la d’estat de la 

felicitat, entesa com l’estat afavoridor o garantidor de condicions objectives 

que faciliten la felicitat-seguretat. Però no sembla gaire recomanable l’ús 

d’aquesta «infeliç» expressió: necessitaria tanta matisació que fàcilment 

esdevindria inexacta, desorientadora i possible plataforma de moltes dema-

gògies. De la mateixa manera, tampoc sembla gaire afortunada la fórmula 

dret humà a la felicitat, que també pot generar molta confusió. Evidentment 

tothom ha de poder ser feliç i hem de mirar de crear les bases objectives 

per facilitar-ho, però fer-ne un dret amb derivacions jurídiques sembla més 

aviat poc adient, i pot donar peu a reivindicacions del tot improcedents.

Així doncs, amb totes les restriccions que hem fet, es 

podria arribar a formular el següent: cal un estat preo-

cupat –i ocupat– a establir un context material i social 

que afavoreixi la felicitat –entesa com a felicitat-segure-

tat– dels ciutadans. No sembla pas una concepció gaire 

llunyana –i tampoc sembla anar gaire més enllà– de la 

que habitualment es té de l’estat del benestar, aquest 

estat protector que és una de les grans innovacions his-

tòriques del segle xx i que encara malda per escampar-se 

per totes les societats del planeta –aquesta deu ser una de les grans tasques 

pendents del segle xxi. No oblidem que el paper psicològic que en temps dels 

nostres avantpassats caçadors-recolectors tenien la garantia dels aliments 

i la protecció contra el fred ara el té la seguretat social, nom ben pertinent: 

protecció davant del no tenir feina, davant de la malaltia, davant d’una 

vellesa en solitud i abandó, que l’estat completa amb altres eines que ens 

ajudin a consolidar les possibilitats d’una vida digna: l’educació, els suports 

per tenir una llar, etc.

Intervé l’estat en la felicitat-harmonia? Poc. Potser només establint un marc 

facilitador de la vitalitat de la comunitat. Perquè la felicitat-harmonia, tot i 

ser una qüestió molt personal, pot quedar profundament impactada per la 

incidència de la comunitat. No només depenem de nosaltres per ser feliços: 

la comunitat hi té molt a dir. No vivim sols, sinó compartint la vida amb 

els altres, i compartir la vida vol dir acompanyar-se, ajudar-se mútuament, 

fer-se costat. Si per assolir la felicitat-harmonia hem d’apaivagar i redreçar 

thomas Jefferson 

va incloure la 

referència a la famosa 

pursuit of happiness 

a la declaració 

d’independència dels 

Estats Units d’Amèrica



la nostra ment, els altres ens hi poden ajudar. Si hem d’establir una relació 

d’harmonia amb el nostre entorn, els altres hi tindran un paper clau, entre 

altres coses perquè ells formen part d’aquest entorn. Si hem de compartir 

ideals i projectes col·lectius, els altres ens seran imprescindibles.

Som éssers profundament lliures, però som també 

éssers profundament comunitaris. Això és prou evident si 

ens referim a la comunitat propera, avui malauradament 

sovint limitada a la família, el cercle d’amics i els companys 

de feina. Es troben a faltar nivells més elevats de vivència 

comunitària en les relacions de veïnatge –dificultades 

per la ciutat, pel desbordament d’ocupacions i relacions, 

i per les dinàmiques de satisfacció individual de moltes 

necessitats d’entreteniment–; en les relacions polítiques 

–per transformar col·lectivament l’entorn social–; en els 

cercles culturals –on compartir la contemplació o la cre-

ació culturals–, en les comunitats de fe –per compartir 

conviccions profundes i símbols–, etc. Però també és evident la importància 

de la comunitat quan es fa referència a la gran comunitat, a la comunitat 

on es pertany anònimament, però que també vertebra la pròpia identitat: 

la comunitat nacional, el poble, que va més enllà del que anomenem estat. 

L’estat és una emanació de la comunitat que no l’esgota ni la substitueix. 

És una eina de la comunitat per servir a la comunitat, però la comunitat 

no pot delegar totes les seves funcions en l’estat –com de vegades sembla 

estar temptada de fer.

Respecte a la felicitat-harmonia, hi ha unes funcions que l’estat no 

pot ni ha d’assumir, però la comunitat sí. Unes funcions que completen i 

complementen les assumides per la comunitat propera. Unes funcions de 

vertebració d’identitat, de llenguatge compartit, de tradicions i costums que 

identifiquen. No és l’estat qui configura, és la comunitat. Una comunitat pot 

tenir un paper vertebrador fins i tot sense estat. I és més important aquesta 

funció d’aglutinació i identificació que té la comunitat que no pas les fun-

cions que pugui desenvolupar l’estat. Hi pot haver comunitat sense estat, 

quan no tindria sentit un estat que no emanés d’una comunitat. Tot això 

és ben sabut, però aquí és pertinent recordar-ho perquè aquest paper de la 

gran comunitat és també rellevant per a la felicitat. L’harmonia amb l’entorn 
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depèn també del grau d’harmonia d’aquest mateix entorn. I l’harmonia de 

l’entorn passa per l’ordenació i bellesa del territori, per la tranquil·litat de la 

convivència, per la solidesa i el sentit dels projectes proposats, per la força 

de les il·lusions compartides. I aquesta mena de coses són responsabilitat 

de la comunitat. S’està oblidant actualment aquesta dimensió comunitària 

que va més enllà de l’estat? S’està delegant tot a l’estat, i per això es vol fins 

i tot delegar-li la responsabilitat de la felicitat dels ciutadans?

Conclusió

La felicitat dels ciutadans no depèn només del que pugui fer l’estat, i pot 

produir-se a pesar del que faci o deixi de fer l’estat. L’acció de l’estat no pot 

generar mecànicament felicitat, ni pot esdevenir obstacle insalvable per 

a la felicitat. Però això no ha de portar a actituds d’heroisme solitari: cal 

no menysprear les circumstàncies, i tenir present que l’estat també pot i 

ha d’establir un marc que afavoreixi la recerca de la felicitat per part dels 

ciutadans.

L’estat no pot assumir el que correspon a la persona 

en la recerca de la felicitat. Ni pot substituir la comunitat 

en el paper que ella pot tenir en aquesta recerca. El que 

l’estat pot fer i ha de fer és aportar elements que facilitin 

que els ciutadans puguin desenvolupar la seva tasca de 

recerca de la felicitat. I això passa, com ja hem dit, per 

fer realment i bé el que se li demana de fer. Que és molt, 

certament: a més del seu paper tradicional en el mante-

niment de l’ordre i la implementació de la llei –que inclourà el respecte als 

drets humans–, li estem demanant que assumeixi també educació, sanitat, 

pensions, polítiques d’habitatge, polítiques de família (guarderies, assis-

tència domiciliària a la gent gran, centres geriàtrics, ajudes a la natalitat, 

gestió del temps), polítiques actives d’ocupació, polítiques contra la pobresa 

i l’exclusió social, polítiques que afavoreixin la dinàmica econòmica, pre-

venció de grans riscos, redistribució de la renda, grans infraestructures, 

mecanismes per garantir la cohesió social, etc. Fer bé tot això, que és molt, 

és la gran tasca que correspondria a l’estat pel que fa a la seva contribució 

a la felicitat dels ciutadans.

Cal un estat preocupat 

–i ocupat– a establir 

un context material i 

social que afavoreixi la 

felicitat –entesa com a 

felicitat-seguretat– dels 

ciutadans
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olivier mongin, director de la revista Esprit  
i Xavier Pla, professor de la udg

Xavier Pla-olivier mongin
Joan Sales, Esprit i la guerra 
d'Espanya i la reaparició 
d'Incerta glòria*

la reedició, a través d’una traducció revisada, de la novel·la capdavantera de la 

literatura catalana Incerta glòria, publicada per primera vegada el 1956, és una 

oportunitat d’incidir de nou sobre l’important paper que la guerra d’Espanya va 

tenir en la història del nostre segle i sobre el treball de representació literària que 

significa un esdeveniment històric com aquest. Presentem de manera successiva 

dues anàlisis: l’una d’olivier mongin, que situa l’esdeveniment de la guerra en el 

marc dels interrogants filosòfics i literaris de la revista Esprit; i l’altra de Xavier 

Pla, que descriu el context de la publicació d’aquesta novel·la, la seva importància 

sota el franquisme i el ressò que va tenir a frança quan se’n va publicar la primera 

traducció.

I. Joan Sales, Esprit i la guerra d’Espanya

L’esdeveniment de la guerra d’Espanya

Si Incerta glòria, novel·la amb ressonàncies diverses, remet a la història de 

la revista Esprit, aquesta obra és també una invitació a reflexionar sobre 

la literatura del segle xx. Generada per la tragèdia de la guerra d’Espanya, 

però també per la cultura i la llengua catalanes, Incerta glòria té un lloc al 

*Article publicat a la revista Esprit al número d’agost-setembre de 2007. Reproduït a 

vIA amb permís d’Esprit i dels dos autors.
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costat d’altres obres importants escrites en altres contextos bèl·lics en què 

també el mal feia estralls.

Com ser catòlic i republicà alhora?

No és fins ara que és possible prendre consciència de les relacions que lliguen 

Esprit amb Joan Sales, un lector que coneixia bé la revista. Si la ressenya –apa-

reguda en Esprit el 1962– de Christian Audejean, qui va ser durant molt de 

temps el responsable literari de la revista, recorda l’interès que aquest poeta 

té per a la literatura catalana, també suggereix els lligams espirituals que 

s’havien establert entre la gent d’Esprit i el món català, entre un cert persona-

lisme i la guerra d’Espanya, entre una revista procedent del catolicisme i un 

escriptor que es qualificava de «catòlic i republicà». La lectura d’Incerta glòria 

fa palès que aquest llibre, que està tan vinculat amb la guerra d’Espanya, es 

fa ressò també dels debats i de les reflexions que es produïen aleshores en 

l’existencialisme francès de la postguerra, un corrent intel·lectual essencial-

ment marcat per les figures de Sartre, Camus i Mounier. Els temes de l’heroi, 

de la llibertat d’actuar i del sacrifici, que són tan importants per a ells, es 

troben en els escrits de Malraux o de Hemingway, ambdós participants en la 

guerra d’Espanya, però també en les controvèrsies filosòfiques relatives a la 

llibertat, a les relacions de l’essència i de l’existència... En l’aspecte literari, 

a partir del principi del dialoguisme destacat per Mikhaïl Bakhtine, Incerta 

glòria posa en tensió tres personatges (Soleràs, Lluís i Cruells) que potser no-

més en són un. Aquest relat malmet la figura de l’heroi o de l’home d’acció 

gloriós, present en la millor tradició grega o romana. La glòria és incerta, 

l’home d’acció es troba fastiguejat entre diversos personatges i això en fa 

difícil crear una personalitat única. André Malraux es compromet en aques-

ta guerra –L’espoir (L’esperança)–, Bernanos pren partit i posa de manifest 

el conflicte que el compromís republicà representa per a un catòlic que es 

defineix com a fidel a l’Església universal (i no a l’espanyola!).

Per part d’Esprit, els punts de coincidència són nombrosos: l’obra de 

Mounier, subtitulada de manera significativa L’espoir des Desesperés (L’espe-

rança dels desesperats), consagrada a Malraux, Bernanos i Camus, així ho 

testimonia, com també les relacions de Beguin, José Bergamin i Bernanos.1 

Cal sorprendre-se’n? La revista laica, «i» marcada per unes relacions tenses 

amb l’Església catòlica, se’n desmarcarà en el cas de la guerra d’Espanya; 



104

Joan sales, Esprit i la guerra d'Espanya i La reaparició d'Incerta glòria

com a Sales i a Bernanos, li resulta difícilment concebible ser fidel a una 

Església catòlica en guerra contra els rojos i els republicans.

Però la influència de la guerra d’Espanya té un paper encara més decisiu 

al si de la redacció de la revista Esprit2 en la mesura que aquest moment 

històric repercutirà en la teoria del compromís del seu filòsof-fundador. 

En efecte, Paul-Louis Landsberg –un filòsof reconegut per les seves obres 

sobre la mort i el suïcidi, proper al filòsof Jean Lacroix, el qual publicà una 

obra titulada L’echec (El fracàs)–,3 es comprometrà en la guerra d’Espanya i 

aprendrà la lliçó filosòfica que no hi ha causes perfectes, ni compromisos 

sense sospita. Els coneixedors de la història de la revista 

Esprit saben que les reflexions de Landsberg influiran molt 

sobre la teoria del compromís –fins aleshores separada i al 

marge de l’esdeveniment– del seu fundador, Emmanuel 

Mounier. Si no hi ha més que causes imperfectes és perquè 

no hi ha un compromís personificat, corpori, en condicions, 

i no es tracta d’aplicar mecànicament una ideologia, una 

creença i una causa.

Sales, pel que sembla gran lector d’Esprit, escriu, doncs, un llibre que 

remet a interrogants que comparteix amb els activistes d’aquesta revista. És 

impossible no subratllar la relació entre la guerra d’Espanya, els personat-

ges de Sales i la formulació de nou de la teoria filosòfica del compromís de 

Mounier, al qual va succeir al capdavant de la revista Esprit, el 1950, Albert 

Béguin, l’amic de Bernanos i de Bergamin, ambdós profundament marcats 

per la guerra d’Espanya.

La guerra d’Espanya i els crims del segle xx 

Però, més enllà dels lligams amb la revista Esprit, s’ha de passar el llindar 

i preguntar-se sobre l’abast universal d’Incerta glòria; una universalitat in-

dissociable del seu caràcter literari. Així com L’archipel du Goulag (Arxipèlag 

Gulag) de Soljenitsyne es titula Essai d’investigation littéraire (Assaig d’una 

investigació literària),4 Incerta glòria ofereix les claus literàries, i no històri-

ques, per comprendre el sentit i el contrasentit de la guerra d’Espanya. Joan 

Sales es projecta sobre els tres personatges –que només en són un– amb 

empatia, de la mateixa manera que Soljenitsyne ho fa amb el personatge 

del zek. L’obra literària de Sales, que té la mateixa capacitat de projecció 

Joan Sales, un escriptor 

que es qualificava de 

«catòlic i republicà», és 

un exponent dels lligams 

que s’establiren entre 

Esprit i el món català 
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que Soljenitsyne, aporta una llum singular sobre l’esdeveniment, la qual 

cosa preval sobre l’explicació històrica. La universalitat, tot i ser literària, 

és aquí indissociable de l’esdeveniment de la guerra d’Espanya.

Des de la perspectiva de la literatura i a partir dels excessos de la guerra 

d’Espanya, en aquest llibre clau Sales convida a dotar de tota significació 

una de les guerres terribles que han sagnat Europa i l’esperit europeu. Però 

la guerra d’Espanya és potser la més desconeguda. Es comprèn gràcies a 

Sales que entre les guerres del segle xx, entre els crims del segle –dels quals 

parla ben bé el txec Jan Patocka, el coredactor de la Carta 1977 a Praga amb 

Václav Havel– cal posar en el lloc que li pertoca aquesta guerra d’Espanya 

que roman una mica fora de la nostra comprensió del període. Tanmateix, 

aquesta obra ha tocat en profunditat els esperits republicans i catòlics que 

no són ni plenament republicans ni plenament catòlics. Novel·la important 

de la guerra d’Espanya, Incerta glòria és també una de les novel·les del segle 

europeu que xoquen frontalment amb els «crims del segle xx» i amb els 

trastorns que aquests han causat als cossos i als esperits. Al costat de, o més 

aviat amb Soljenitsyne i Primo Levi, cal llegir Sales. Aquesta novel·la local, 

aquest relat català, continuadament reescrit, és un relat de la humanitat 

europea. Un relat de la tragèdia europea que aglutina allò que és local i 

allò que és universal.

Però, a propòsit del relat de Joan Sales, com no pensar en una altra 

temàtica, destacada per Jan Patocka, com és la de la línia del front? No és 

per atzar que aquesta es troba de nou en una de les quatre novel·les curtes 

de Leonardo Sciascia publicades sota el títol de Les Oncles de Sicile (Els oncles 

de Sicília), una obra de 1960. En la novel·la curta titulada Antimoine conta 

la història d’un miner sicilià que, enviat pels feixistes italians, es troba a 

Castella en el bàndol franquista. Arrupit en les trinxeres com un babau, es 

pregunta què fa allà. No hauria de ser a l’altra banda de la línia, amb els 

anarquistes?

Els últims dies a la trinxera teníem davant de nosaltres milicians 

anarquistes, gent que es divertia cada dia tirant-nos milers de cops de 

fusell. [...] Ben pensat, eren gent que hauria vingut a jugar-hi a les cartes, 

si els haguéssim convidat.5

Aquesta és l’absurditat de la trinxera en què un es troba, d’un costat o 

de l’altre i d’una manera arbitrària.
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La terra semblava en descomposició, amb una olor d’ous podrits i 

d’orina, com si l’home cavés les trinxeres i els fossars dins la carn ma-

lalta del cos de la terra, dins un tumor putrefacte. En realitat, aquesta 

olor de mort no és la de la terra, és la de l’home que hi cava el seu 

amagatall, de l’home que torna a ser un animal salvatge que hi cava el 

seu cau i que de la mateixa manera que els animals salvatges, hi deixa 

també la seva olor.6

Olivier Mongin7*

II. La reaparició francesa d’Incerta glòria  de Joan Sales

Després de la guerra d’Espanya es va produir en la literatura catalana 

contemporània un tall profund amb la tradició narrativa immediatament 

anterior. Lògicament, però, el silenci, l’emmudiment, el balbuceig van afec-

tar sobretot el gènere novel·lístic, reduït implacablement 

per la censura a l’interior i tallat en sec del seu públic po-

tencial a l’exili. En la llarga, lenta i limitada represa de la 

novel·la, el tema de la guerra d’Espanya va ser dels últims 

a poder ser abordat pels escriptors. Naturalment, a part 

de la prohibició oficial de la llengua catalana a partir de 

1939, sobre el conjunt de la guerra s’estenia un silenci prou 

explicable. En principi, només se’n podia parlar des de la 

perspectiva dels vencedors i, quan aquests van començar-

ho a fer, les seves novel·les van ser escrites en castellà. D’aquesta manera, la 

mort, la lluita al front o a les trinxeres, la resistència, les presons, els camps 

de concentració o els afusellaments dels vençuts apareixen ben rarament 

en la producció novel·lística publicada a Catalunya durant, com a mínim, 

la primera quinzena d’anys de la dictadura franquista. 

L’any 1956, la publicació de la novel·la Incerta glòria de Joan Sales va 

significar l’inici del final d’aquell llarg silenci. Ja és gairebé un tòpic afir-

mar que Incerta glòria és la primera novel·la catalana que mostra la guerra 

d’Espanya des del punt de vista dels vençuts i que, a més, té la pretensió 

de comunicar al lector la complexitat inherent i profunda que tres anys de 

guerra van infligir als seus personatges. És, certament, una novel·la sobre 

Cal subratllar la 

relació entre la 
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la guerra d’Espanya, però la seva pretensió era probablement més alta, més 

ambiciosa, més polèmica: era donar la guerra en tota la seva complexitat, 

evitant-ne una visió massa simplificada de divisió entre bons i dolents, des 

d’una perspectiva nacionalista catalana, republicana, però alhora catòlica, 

i que denuncia amb virulència tant el feixisme com l’anarquisme, tant els 

negres com els rojos. Potser per aquesta raó, quan la novel·la de Sales va ser 

publicada per primer cop a Catalunya, la indiferència o la indignació muda 

dels uns i el ressentiment o la pura hostilitat dels altres van acollir amb un 

respectuós silenci la publicació d’una obra definitivament incòmoda per a 

la crítica catalana. Perquè, entre les diferents opcions que els escriptors i 

els intel·lectuals catalans van haver de prendre durant el desenvolupament 

de la guerra civil espanyola, s’oblida sovint la difícil posició que van haver 

de mantenir aquells que, essent republicans i catalanistes, van lluitar amb 

fermesa contra les tropes franquistes però que, alhora, proclamant-se ca-

tòlics, es van trobar al centre d’un conflicte moral de gran transcendència 

per a les seves evolucions vitals, ideològiques i fins i tot estètiques.

El seu autor, Joan Sales i Vallès, havia nascut a Barcelona l’any 1912 i va 

morir el 1983. Sales pertany, doncs, a una de les generacions que va viure 

amb més intensitat els anys de la República. Com a membres del bàndol 

perdedor de la guerra, els autors d’aquesta generació van haver de justifi-

car-se contínuament davant de la història. Però Sales és, per sobre de tot, 

un home independent, un out-sider de la literatura catalana, potser menys 

autodidacte del que pretenia ser, un creador que no es «casava» amb ningú 

i que pot ser definit com un escriptor d’acció que, des de la seva joventut, 

es va construir deliberadament una imatge pròpia de l’intel·lectual que 

podríem anomenar militant. És l’escriptor militant, l’escriptor-soldat que es 

posa al servei de la causa, o de les diverses causes que serveix. Militant del 

catalanisme, del republicanisme i del catolicisme, Sales va sentir sempre 

la necessitat d’explicar-ho tot, d’explicar-se i de justificar-se incessantment. 

Amic i editor de Màrius Torres, col·laborador de Joan Coromines, editor de 

Llorenç Villalonga i Mercè Rodoreda, director del Club dels Novel·listes, Sales 

és, per sobre de tot, un gran lector que es va apassionar en un principi per 

l’obra de Stendhal i que més tard va substituir-lo definitivament per l’obra 

novel·lística de Dostoievski (en va traduir Els germans Karamàzov), i per la 

literatura de grans escriptors i filòsofs francesos catòlics com François Mau-
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riac (de qui va traduir Thérèse Desqueyroux), Georges Bernanos, Emmanuel 

Mounier, Gabriel Marcel o Teilhard de Chardin.

L’any 1948, retornat de l’exili, Sales devia començar a redactar la que 

finalment seria la seva única novel·la publicada, Incerta glòria. El títol de la 

novel·la va ser triat, naturalment, en record del llunyà 14 d’abril de 1931, «el 

dia més feliç de la meva vida», segons els mots sincers de l’autor. Com el seu 

autor no es va cansar mai de repetir, escamotejant-ne però la procedència, 

el títol de la novel·la reprenia uns versos del final de la tercera escena del 

primer acte de The Two Gentlemen of Verona de William Shakespeare: 

O, how this spring of love ressembleth

The uncertain glory of an April day,

Which now shows all the beauty of the sun,

And by and by a cloud takes all away!

Però una circumstància fortuïta, l’editorial francesa Gallimard, aconsellada 

pel llavors jove escriptor Juan Goytisolo, es va interessar per la traducció de 

la novel·la. Que va aparèixer l’any 1962 després de llargues negociacions. 

De manera que, entre una cosa i l’altra, la traducció, amb el títol final de 

Gloire incertaine, no va aparèixer fins al mes de febrer de 1962, amb una de-

dicatòria inicial dedicada a Goytisolo: «À Juan Goytisolo, 

qui était un enfant». El volum tenia quatre-centes pàgines. 

Deixant de banda una crítica negativa al diari catòlic La 

Libre Belgique, les crítiques van ser positives, o fins i tot 

entusiastes, al diari catòlic La Croix, a Le Monde, a les re-

vistes Esprit, Combat i La Nouvelle Critique. La novel·la va ser 

reescrita diverses vegades, traduïda al castellà el 1968 i amb una primera 

versió definitiva catalana el 1969. Fins a la seva mort, Sales va reeditar el 

seu llibre, modificant-lo, ampliant-lo, millorant-lo, com si fos incapaç de 

posar-hi un punt final.

No hi ha dubte que Incerta glòria és una novel·la excessiva, una mena de 

novel·la riu, que s’expandeix per tots costats, amb un raig textual desbordant, 

una obra llarga, fluïda, lenta, però alhora rapídissima i intensa com el curs 

de l’aigua d’un riu enorme, potent i segur. L’ambició d’englobar el temps, 

la durada històrica, li permet incorporar la postguerra en el flux narratiu. 

Joan sales, Esprit i la guerra d'Espanya i La reaparició d'Incerta glòria
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Incerta glòria, és una novel·la polifònica, que conjuga una multiplicitat de 

veus narratives dins d’un realisme deliberat, amb un gran potencial sim-

bòlic. Sales concep la novel·la com un joc dialèctic, fet de contradiccions 

i de canvis de perspectives, amb la voluntat d’exorcitzar i de conjurar els 

seus propis fantasmes, «fantasmes metafísics» en va dir Joan Fuster, i ela-

borar un gran fris històric caracteritzat pels constants meandres narratius, 

per les interrupcions i les digressions, per les anècdotes i els diferents fils 

temàtics que s’hi van desenvolupant. És una novel·la única i múltiple a la 

vegada, novel·la de l’experiència que traspua antiintel·lectualisme pertot 

arreu, i novel·la generacional, la d’una generació que va viure la guerra en 

plena joventut amb amor i desig. Sales construeix la novel·la al voltant de 

la figura d’un personatge enigmàtic, excèntric i original, Juli Soleràs, que 

serveix de punt d’unió per a tres versions diferents d’aproximadament els 

mateixos successos. Però Juli Soleràs (notem que les inicials del seu nom i 

cognom coincideixen amb les del novel·lista i també amb les de Julien Sorel, 

el cèlebre protagonista d’El roig i el negre) no és mai, en 

realitat, el personatge principal de la novel·la, sinó que n’és 

l’antiheroi, una veritable contrafigura. Noi intel·ligent, de 

molta cultura, egocèntric, sent una especial atracció per 

les coses prohibides i desconegudes i és, en definitiva, un dels fils conductors 

del relat. Amb les seves súbites aparicions i desaparicions crea un impacte de 

sorpresa en els altres personatges i el lector acaba tenint una percepció global 

del personatge gràcies precisament a les notícies, vivències i sentiments que 

Soleràs provoca en els altres. Quan no hi és, els altres personatges el troben 

a faltar, l’enyoren. Tothom qui el tracta s’hi sent atret, però també genera 

repulsió. Influeix els altres personatges, té una clara funció de polemitzar 

i de provocar la reflexió. Instal·lat en el dubte permanent, s’interessa per 

les perversions sexuals i diu estirabots per sorprendre els companys. Sent 

un especial gust pel fracàs i per portar la contradicció a tothom, assedegat 

de glòria i mogut només per la seva particular recerca de l’absolut. Meitat 

filòsof, meitat cínic, lluita contra ell mateix i cita constantment Baudelaire, 

Nietszche, Schopenhauer, Kierkegaard i Sartre. Vital i contradictori, excèn-

tric, viatger infatigable, és un personatge que sent l’absurd i la preocupació 

pel no-res l’omple, sempre obsedit però per «l’obscè i el macabre». És un 

personatge al·lucinat a la recerca d’un destí absolut del qual ni ell mateix 

Incerta glòria és un relat 

de la humanitat europea
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no sembla conèixer el significat i que deambula solitàriament al llarg de 

la novel·la en un decorat carregat d’intensitat simbòlica, el front d’Aragó. 

De cop desapareix sense explicació fins que abandonarà la trinxera republi-

cana per passar-se a la dels seus adversaris. Al final de la novel·la, se sabrà 

que s’havia passat a la trinxera dels seus adversaris, però en adonar-se de 

la victòria dels franquistes hauria tornat a passar-se al bàndol republicà on 

hauria estat mort. Soleràs és l’únic personatge de la novel·la que mor de jove, 

i només podia morir com a perdedor, potser perquè l’única glòria sembla 

ser el temps de la joventut. El seu dramàtic final, en renunciar a tornar-se 

un vencedor, ajuda a entendre la seva caiguda i redempció, la gran lliçó de 

Soleràs, que serà justament acceptar la derrota i el fracàs 

com a components essencials de la vida humana. 

Existeix una connexió evident de Joan Sales amb l’obra 

d’alguns dels grans escriptors i intel·lectuals catòlics 

francesos com Charles Péguy, François Mauriac o George 

Bernanos. Sales és un catòlic convers, o «retornat», un home 

que pateix una llarga evolució ideològica i moral que no fa 

sinó recordar les paraules que ell mateix aplicava al seu admirat Kazantzaki: 

un home que busca abans de tot la justícia, que defensa en cada instant de 

la seva vida el seu concepte de veritat amb una incorregible espontaneïtat. 

La literatura de Sales, construïda amb un estil vigorós, s’omple de resso-

nàncies metafísiques i proposa una visió global de l’aventura humana, de 

manera que al lector es troba immers en un món exaltant, ple d’energia 

física i intel·lectual. I així ho mostren els autors dels epígrafs que encapça-

len alguns capítols d’Incerta glòria: Pascal, Baudelaire, Bergson, Chesterton, 

Kirkegaard, Simone Weil, Albert Camus i un destacat Dostoiveski, que ja 

havia esdevingut un punt de referència, de vegades polèmic, en la novel·la 

europea d’entreguerres i que era presentat per Sales mateix com el millor 

exemple d’un model de literatura que penetra intensament en la condició 

humana. L’evolució de la societat, segons Sales, empeny l’home a un destí 

comú, col·lectiu, ja sigui utòpic o tràgic. La novel·la esdevé aleshores una 

crida a la consciència personal i al sacrifici. Així, Sales s’adhereix a un clar 

personalisme, en tant que lector i seguidor del pensament tant d’Emmanuel 

Mounier com de Gabriel Marcel, amb qui es va cartejar durant un cert temps, 

després de la publicació de la traducció francesa. 

Joan sales, Esprit i la guerra d'Espanya i La reaparició d'Incerta glòria

Sales és, per sobre 

de tot, un home 

independent, un 

outsider de la 

literatura catalana
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És en aquest sentit, en el de la presentació d’un tibant conflicte moral, 

que s’ha d’incloure Joan Sales entre els novel·listes de la «conscience déchi-

rée» i de tota una temàtica de la salvació, és a dir de la superació que resol 

el conflicte interior per una presa de consciència. I d’aquí provenen també 

les qualitats essencialment subjectives de la novel·la. El seu lirisme trenca 

el desenvolupament objectiu del relat i la perspectiva metafísica alimenta 

el tema del mal i dels seus motius (desesperança, odi, violència, suïcidi) i 

del tema de la salvació (gràcia, amor, combats interiors i exteriors). 

«Ma jeunesse ne fut qu’un tenebreux orage»: Joan Sales repetia sovint 

aquest vers de Baudelaire, uns mots que semblen voler confirmar que l’úni-

ca glòria és el temps de la joventut, entesa com a única etapa de la vida 

travessada per l’amor i la mort dins d’una recerca constant de l’absolut. 

Sense caure en maniqueismes, amb greu i profunda solemnitat, dotades 

d’una suprema lucidesa, les pàgines d’Incerta glòria són un humaníssim 

monòleg espiritual que converteixen aquesta novel·la en una veritable lliçó 

de tolerància vital i literària.

Xavier Pla

notes

1. vegeu Mounier, Emmanuel. Malraux, Camus, Sartre, Bernanos. L’espoir des désespérés. 

parís: Le seuil, 1953 (reed. «points 3»). sobre les relacions entre Albert béguin, 

bergamim i bernanos, vegeu l’obra pòstuma de Pézeril, Daniel, recentment editada per 

Delay, Florence. Passage des vivants. parís: Editions du cerf, 2007. [Hi ha una ressenya 

d’aquesta obra en el número de juny del 2007 de la revista Esprit.]

2. sobre tots aquests punts, vegeu l’apartat d’història de la revista «Esprit, une revue 

dans l’histoire, 1932-2002» (pDF, 82 pàg.), consultable en línia al lloc web de la revista 

(http://www.esprit.presse.fr). 

3. lansberg, paul-Louis. Essai sur l’expérience de la mort, suivi de le Problème moral du 
suicide [prefaci de Jean Lacroix]. parís: Le seuil, 1951. («Esprit. La condition humaine» 

[reed. col. «points»], epíleg d’Olivier Mongin); Ídem. Problèmes du personnalisme, amb 

prefaci de Jean Lacroix. parís: Le seuil, 1952. («Esprit. La conditions humaine»).

4. sobre Arxipèlag Gulag, vegeu els comentaris de lefort, claude. Un homme en trop. 

parís: Le seuil, 1976 (reed. col. «point»).

5. sciascia, Leon. Les Oncles de Sicile. parís: gallimard, 1993, 144 pàg. (reed. col. «Folio»).

6. Ibíd., pàg.141-142.

7. Aquest text correspon a una conferència pronunciada al centre cultural català de 

parís, per iniciativa de l’Institut Ramon Llull.
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Raphaël Glucksmann: Al principi era el verb, un verb violent, polèmic. El 

29 d’abril del 2007, ens trobem a Bercy quan Nicolas Sarkozy exhorta les 

seves tropes a «liquidar l’herència del Maig del 68». Tinc deu anys menys 

que l’esdeveniment de què parla, i la seva fúria em deixa bocabadat. Per 

què atacar el 68 quan el que està en joc és la presidència per al període 

2007-2012? Que potser no hi ha problemes més candents per tractar, debats 

més actuals per as-sumir, errors més recents per denunciar? La «ruptura» 

que nosaltres defensem, la que ens ha portat allà, enmig d’un electorat 

de drets que ni l’un ni l’altre no coneixem, és la ruptura amb trenta anys 

d’atur, de bloquejos i de discriminacions, d’impotència política i d’apatia 

social, de diplomàcia immoral i de cinisme ineficaç, de «Françàfrica» i 

d’antiamericanisme, i no, a priori, la ruptura amb el 68. M’he sentit, doncs, 

incòmode. Més que res, per tu. Després de tant negar-t’hi, estàs prenent 

part en el teu primer míting electoral, i vet aquí que has de sentir «el teu» 

candidat acarnissar-se amb «el teu» Maig, aquell Maig que sempre t’he 

sentit defensar. I, per a gran sorpresa meva, et veig amb un somriure als 

llavis. Per què? 
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André Glucksmann: Perquè m’ha fet riure, francament. Fixa’t: quaranta 

anys després dels fets, «el meu» candidat es pren per la bonica Lili Rush, la 

protagonista de la sèrie americana Cold Case, agafa un dossier esgrogueït pels 

anys, rastreja les empremtes, denuncia el culpable i reanima una controvèrsia 

moribunda. Es tradueix, erròniament, cold case per «cas arxivat». Seria més 

aviat cas glaçat, un cas glaçat que rebota fortuïtament contra l’actualitat. Els 

investigadors reconstrueixen en flashback l’escena del crim, convoquen els 

supervivents i ressusciten morts, testimonis, víctimes d’un crim no elucidat. 

La detectiva rossa escorcolla miserables caixes de cartró beix. Sota la llum 

crua dels neons, remena tones d’arxius relegats al soterrani llardós d’una 

delegació de l’FBI. Un rastre d’ADN, un cabell, una gota de sang seca, una 

escata de pell són suficients. Sota l’escalpel dels metges forenses, a través 

del microscopi, els experts fan parlar carronyes i esquelets: el culpable és 

desemmascarat. I, pel que sembla, a la nostra Lily Rush nacional se li està 

girant feina: crisi de l’escola, triomf del cinisme i del relativisme, regne 

de la mandra, apologia de la delinqüència; pel que sembla, tots els pecats 

de l’actualitat tindrien les arrels al cas 68. Tu et penses que nosaltres, al 

68, ens preocupàvem pel 1928, pensàvem en Aristide Briand o en Raymond 

Poincaré? Escoltant com Nicolas Sarkozy s’inflamava a Bercy, em vaig dir 

que allò en què vaig participar quan era jove devia ser endimoniadament 

interessant, perquè ell ho recordés amb tanta passió. Els «fets de Maig», 

com se’ls anomena a manca d’un terme millor, han vençut el temps i 

són ben vius. Aquest abrupte retorn desmenteix en tot cas l’opinió dels 

menyspreadors del moviment, que, com Raymond Aron, el van tenir per 

un simple psicodrama, un brot d’acne juvenil, una «revolució introbable» 

o, segons Georges Marchais, un complot de ganduls. Prometre, a les portes 

d’un escrutini decisiu, «en aquest instant tan greu, tan solemne, tan únic 

en la vida d’un home», de «passar pàgina del Maig del 68», seria atribuir 

una importància desmesurada a una simple manifestació estudiantil. No 

hi ha altre remei que constatar que els cavallets encara fan voltes. Assegut 

entre els VIP, enmig del bosc d’estendards tricolors i de crits de «Sarko 

president!», amb la meva estimada al costat, no em puc estar de somiar. 

Pensar que vaig passar pel Maig del 68 per amor, per ella... 

R. G.: Per amor, no per la revolució? 

A. G.: La lluita final? Creia que ja l’havia deixat de banda quan era 

Diàleg
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adolescent. N’era testimoni la meva honorable exclusió de les files comunistes 

el 1956, per part del ja molt calamitós Roger Garaudy, per haver dit 

penjaments dels tancs russos a Budapest. Maig del 68. Des de fa uns dies, 

els estudiants juguen a lladres i serenos pels carrers de París, i jo els miro 

esbatussant-se de lluny. Ja fa uns anys que he sortit del seu pati d’esbarjo. 

Acabo de publicar el meu primer llibre, Le Discours de la guerre. 1 És una sàvia 

barreja de filosofia, estratègia militar, dissuasió nuclear i teoria dels jocs. 

Clausewitz contra Hegel. Els matemàtics del CNRS i els generals de l’Escola 

de Guerra el valoren positivament. M’enfronto, cortesament, amb Aron per 

les proeses del seu amic MacNamara al Vietnam. Vaig de copes amb Barthes 

i Lacan em beneeix. Althusser, el papa del marxisme, m’ofereix d’explicar 

«el meu» Hegel al seu seminari. Una brillant carrera universitària s’obre 

davant meu, no duc els cabells ni massa llargs ni massa curts, em vesteixo 

a les rebaixes de Lassance, i la revolució m’avorreix. 

Però mai no hi ha res de definitivament adquirit, i la passió no es 

decreta. Imagina’t: una noia d’ulls daurats que somia ser una Louise Brooks 

revoltada, però que a mi més aviat em sembla sortida d’una tela d’Auguste 

Moreau. Una Salomé en Levis i samarreta t’agafa de la mà i t’estira. I diu: 

«Véns o no?», i insisteix: «Si és que no, hem acabat.» I la segueixes. París 

està en ebullició. Hi trobo la sorpresa, l’«admiració», passió filosòfica per 

excel·lència, segons Descartes. La noia té raó: la capital revoltada resulta 

commovedora, és una ciutat que s’esquitxa de paraules i refà el món a cada 

cantonada. Nedes en plena literatura. Trobes noies assedegades d’igualtat, 

lluminoses de llibertat, i xicots brillants, graciosos, fills de casa bona o 

xavals de barri. Hi ha fàbriques que obren les portes, obreres que expliquen 

el seu dia a dia i juren que «mai més» no tornaran a suportar la cadena de 

muntatge, les cadències, la fatiga, l’avorriment, la brutícia, la mà al cul, els 

caps petits, els grossos, els mascles, el metro, tot el dia pencant i després 

a fer nones. Al Maig del 68, París és un poema. Al 2007, lliscar per les neus 

d’antany és un plaer. 

R. G.: I, quan escoltes Sarkozy a Bercy, no et preguntes que hi estàs fent, 

ficat en aquell mullader? No et dius que aquest bàndol, la dreta, no és el teu, 

que us separen massa enfrontaments passats, massa combats per venir? 

A. G.: No, ni per un moment. Per tal com penso, com Stendhal, que cal 

ser «ateu» en política, decideixo en funció de situacions donades i d’opcions 
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proposades. Fujo com de la pesta de la fe, la tradició, la família, l’herència, 

i me’n fumo, del concepte de «bàndols». Refractari a la manipulació de les 

masses inherent als mítings, tinc des de fa dècades com a norma participar 

únicament en concentracions que impliquin temes concrets: la dissidència 

soviètica, les pasteres, Afganistan, Bòsnia, Algèria, Darfur, Txetxènia... Com 

que la història del món no és un llarg riu tranquil, no he estat desocupat. En 

canvi, no m’he barrejat amb cap campanya electoral, excepció feta, i d’una 

manera molt vaga, de Dany Cohn-Bendit a les europees del 1999. És amic 

meu. No formo part del comitè de suport a Nicolas Sarkozy, i en realitat 

ni tan sols no sé si existeix. A finals de gener del 2007, entre Ségo i Sarko 

el resultat era encara imprevisible, però jo rebutjava la idea d’una França 

estantissa com un museu hospital, lliurada a les infeccions nosocomials: 

egoismes, discriminacions, furors, depressions. Escric a Le Monde un article 

intitulat: «Jo escullo Nicolas Sarkozy.» Hi exposo un desig precís: una entesa 

Sarkozy-Kouchner, cosa que em val els somriures de commiseració dels 

experts: «incorregible ingenu», «amable somniador». I t’estalvio totes les 

«línies grogues» i «vermelles» que he traspassat, les branques que he tallat, 

mentre em deia tota mena de penjaments, entre els quals «traïdor» resultava 

una paraula amable. Escric l’article, doncs, i deixo que cadascú jutgi. Em 

nego a anar a teles i ràdios, no me’n vaig a fer el mediàtic a Marsella i 

declino la Mutualité. A finals d’abril, la campanya es troba en un punt 

d’inflexió. Les eleccions amenacen de convertir-se en un referèndum, amb 

l’esquerra insinuant que una papereta «Royal» equival a un «No». Es crida a 

tallar el pas, a qualsevol preu, al «perillós» candidat, titllat d’«autoritari», 

«racista», quan no de «feixistoide». L’ambient és d’histèria. L’atmosfera, de 

bestiesa. Un encontre casual em decideix a comprometre’m més. París, tres 

de la tarda, el metro és gairebé buit. Davant meu s’ha assegut una dona 

jove amb un nadó magnífic que és al seu cotxet. El nen em somriu i jo li 

responc. Ens passem una bona estona en una conversa muda. Unes estacions 

més enllà, la dona s’aixeca i el menut agita la mà, «adéu!». Aleshores, un 

home de mitjana edat, ben vestit i amb posat afable, se m’acosta: «És vostè 

Glucksmann?» «Sí.» «Fa una bona estona que l’observo —continua, sense cap 

agressivitat—, com pot somriure a un nen i votar Sarkozy?» Pels voltants 

de les escoles, han pintat sobre la imatge del candidat de la dreta en els 

cartells oficials el bigoti i el serrell del Führer. «Sarko fatxa», «Sarko Hitler», 
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«Sarko Mussolini», les pinta-des de les parets freguen l’estupidesa. «Sarko 

metec» exhala un perfum més negre. El pitjor és que l’atracament electoral 

a mà armada està organitzat per alguns dels meus amics, sota la direcció 

d’un perniciós «TSS», «Tout Sauf Sarkozy» —Tot Excepte Sarkozy—, que jo 

tradueixo per «Tot Excepte la Ruptura». Vaig, doncs, a Bercy per protestar 

contra l’estafa, amb l’esperança que la meva humil presència «desdemonitzi» 

ni que sigui una mica un candidat que només és satànic en el catecisme 

d’una esquerra sense idees. Dono suport a qui va fer caure Le Pen, a qui ha 

retut homenatge a la França plural, als estrangers, republicans espanyols, 

jueus, armenis, que van lluitar perquè França visqués. Hi vaig per dir 

que ell és el candidat de l’obertura contra les discriminacions socials i 

racistes, de l’obertura del mercat de treball contra l’atur, de l’obertura de la 

diplomàcia als drets humans contra la realpolitik. Dono suport al candidat 

que denuncia el calvari de les infermeres búlgares, d’Ingrid Betancourt, 

de Darfur i de Txetxènia, dels seus doscents mil morts, el candidat que va 

viatjar a Kíev l’endemà de la revolució taronja, l’amic de la Geòrgia de les 

roses i l’enemic declarat de les xarxes franco-africanes, en part responsables 

de l’últim genocidi del segle xx, a Rwanda. Recordo que vaig construir la 

meva breu al.locució sobre la paraula obertura. Els meus amics m’ho van 

retreure amb el pretext que més sectari que Sarkozy i et mors. La designació 

immediata de Kouchner, seguida de les de Fadela Amara, Hirsch, Jouyet o 

Besson per al govern, els va deixar sense paraules. Hi vaig també perquè 

comparteixo el seu diagnòstic: ha arribat el moment de trencar amb trenta 

anys (i no cinc, com diu l’esquerra) de renúncia a la política i als valors 

universals de França. Ironia del destí? Vaig acabar pronunciant el meu 

petit discurs dret davant Dominique de Villepin, personificació d’aquesta 

postura cínica. És el torn de Sarkozy. I s’hi posa amb entusiasme. Ell que, 

tot just era un escolar en aquella època, no va conèixer res de la joia dels 

empedrats volant, de la festa de la paraula lliure, de les vagues dels obrers, 

de les universitats i les fàbriques obertes, ens ofereix el relat grotesc d’una 

part feliç de la meva joventut. Ric de les dents enfora? No. Em xerriquen 

les dents? No. M’hi empipo? No. Ric sincerament. A L’alba el vespre o la nit,2 

Yasmine Reza explica: 

Nicolas (repetint una frase del seu discurs de Bercy): Entre Jules Ferry 

i el 68, han triat el 68... Bé, això frega la mala fe...
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Y.: M’alegro de sentir-t’ho a dir...

Nicolas (riu): Sí. Fins i tot és d’una mala fe terrible, però calia posar-

s’hi!

I Nicolas s’hi posa. La maniobra és hàbil. N’aprecio la introducció i el 

timing. A les rebotigues electorals, algunes consciències convençudes de ser 

d’esquerres-de-tota-la-vida ordeixen un «front», que anomenen «republicà», 

i de vegades també «antifeixista». Un arc que escombraria el cel descolorit 

des de l’extrema esquerra fins al centre esquerra. És la seva gran aposta? 

No prendre partit entre els partidaris del «sí» al referèndum sobre Europa 

i els que van fer triomfar el «no», entre els que han estat denunciats com 

a «social-liberals» i els que continuen adorant els vells ídols estatalistes, 

entre els propalestins i els amics d’Israel, entre els laics i els islamòfils, 

entre els atlantistes i els sobiranistes, entre els que lloen les trenta-cinc 

hores i els que les deploren, entre els que volen limitar la immigració 

clandestina i els que volen regularitzacions massives, etc. Per tal de pescar 

tots aquests peixos, Ségolène Royal diu una cosa i després la contrària. A 

còpia de no voler molestar ningú, el «cercle virtuós» de les unions sagrades 

la condemna a girar en el buit. La mare de Déu contra la bèstia? El papu 

permet d’emancipar-se del principi de no-contradicció al qual, segurament 

per atavisme, jo em mantinc fidel. La Santa Aliança projectada és plena d’un 

surrealisme sense poeta. Aleshores, aprofitant l’ocasió, Sarkozy talla en sec, 

i el 68 no sembla que sigui el pitjor dels blancs tàctics. L’improbable ménage 

à trois Besancenot-Royal-Bayrou s’ha construït sobre un fons d’absència de 

conceptes comuns, i el cas 68 ha de suposar el desencadenant del divorci. 

La requisitòria de Bercy trenca la unió de la UDF i la LCR: com podrien 

el partidari de Trotski i l’èmul de Joan Pau II posar-se d’acord en aquest 

polèmic passatge de la història? Sarkozy carrega en primer lloc contra 

el meu estimat Dany, un dels capdavanters de l’operació Mals Endreços. 

Contemplo encantat com Nicolas s’esgargamella a la tribuna d’oradors, 

amb la mateixa insolència que va caracteritzar els protagonistes del Maig 

i per damunt de tots el seu cap. L’escena es repeteix, però de l’altre costat. 

El Dany del 2007 tracta penosament de mostrar-se diplomàtic i conciliador. 

Exactament allò que la gent del 68 tant havia odiat i menyspreat, allò que 

qualificaven de «tripijocs»: les maniobres de partit ordides a l’esquena dels 
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revoltats, les gestions conspiradores de Mitterrand quan s’escarrassava a 

proposar governs de recanvi adobats en fosques cuines. Pobre Dany, havent-

se de veure com un esquirol, quan Nicolas adopta el paper d’agitador! A 

la tornada de Bercy, una trucada. El mateix Dany deixa de banda el sentit 

de l’humor i l’amabilitat, li manquen les paraules: «Com has pogut?» Uns 

dies després, el llibertari pren la ploma, agafat de la mà amb Geismar, i 

m’excomunica a Libération... 

R. G.: El cop tàctic de Bercy s’inscriu en l’estratègia emprada per Sarkozy 

des del 2002: polaritzar el debat entorn de les seves preses de posició, 

reinventar debats, crear dissensions abans que no consens. Aquesta tria del 

conflicte és per ella mateixa un trencament amb les pràctiques unificadores 

de Mitterrand el 1988 o de Chirac el 1995 i el 2002. I contribueix àmpliament 

al desvetllament cívic que caracteritza la campanya. Ens diuen avui que 

Sarkozy no podia perdre. Formidable enteniment humà, que ho fa tot 

irreversible a posteriori! Però l’aposta del debat era molt arriscada. Eren 

molts els comentaristes que parlaven en aquells moments de l’excel.lent 

candidat de la primera volta que seria fatalment un mal candidat de la 

segona. I, la nit del seu 31 %, Sarkozy intenta, lògicament, assuavir la seva 

imatge. Llança una crida clàssica a la concentració, es «normalitza». De cop 

i volta, Royal s’emancipa dels cacics del PS i del seu super-ego d’esquerres. 

I li roba el protagonisme acostant-se espectacularment a la UDF i a Bayrou. 

Per primer cop, i en el pitjor moment, Sarkozy deixa de representar el 

moviment. Ha de recuperar la iniciativa i, cosa inaudita a una setmana 

de la segona volta, pronuncia el discurs més violent de la seva campanya. 

Sobre el Maig del 68. 

Un cop tàctic magistral, doncs, però no només això. El que queda dit a 

Bercy reclama una resposta a fons. ¿El Maig del 68 és o no és el responsable 

de l’enfonsament dels valors comuns, del desastre de l’ensenyament, de 

l’individualisme triomfant, de la degenerescència de les institucions? Tornem 

als termes exactes de la requisitòria sarkozysta: «El Maig del 68 ens va imposar 

el relativisme intel.lectual i moral. Els hereus del Maig del 68 havien imposat 

la idea que tot s’hi val, que no hi ha cap diferència entre el bé i el mal (...). 

Havien proclamat que tot estava permès, que l’autoritat s’havia acabat (...). 

L’herència del Maig del 68 va liquidar l’escola de Jules Ferry.» Acusa el 68 

d’haver «introduït el cinisme en la societat i en la política», permès «el culte 
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als diners sobirans, les derives del capitalisme financer», i fins i tot de ser 

a l’origen «dels contractes blindats i dels patrons desvergonyits». No veig 

en això únicament motius per somriure... 

A. G.: Aquests atacs són d’una rara violència. I, per bé que en un 

primer moment m’han fet somriure, tan bon punt torno a casa li 

envio un correu electrònic per mirar de «redreçar el rumb». Li escric: 

Apreciat Nicolas,

Per bé que és bo de carregar contra els retardats del Maig del 68, que 

volen reprendre el discurs d’«el feixisme no passarà».

Per bé que la retòrica anti-68 corre el perill, quan és massa unilateral, 

d’irritar els votants de més de seixanta anys i de menys de vint-i-cinc, 

els uns pels seus bons records i els altres pels seus bonics somnis.

Siguem seriosos:

• Es tracta de la més gran vaga obrera de la història de França i del 

món, de la qual deriva un legítim sentiment de dignitat del treballador 

(va ser, en aquest sentit, més notable que el Front Popular). 

• Es tracta d’unes conquestes socials (acords de Grenelle).

• Es tracta d’un desbloqueig de la societat francesa.

• Es tracta d’una «crisi de civilització» (com la va saludar Malraux). 

Com tota crisi, produeix el millor i el pitjor.

El pitjor és una acomodació a un nihilisme que existia ja abans i en 

altres llocs, i del qual has parlat a Bercy.

El millor, de què no parles, és, particularment a França, l’esperit 

antitotalitari, el rebuig dels «cràpules estalinistes», el principi de la 

fi del Partit Comunista francès.

Georges Marchais va condemnar el Maig del 68 dient: és un «complot» 

gaullista...

En la meva opinió, l’hereu de la franquesa del Maig del 68 ets tu.

L’eslògan que pots fer teu és: «Quan una cosa és insuportable, no 

l’hem de suportar més.»

Sí, la seva agressió apunta cap al fons. Però, quin fons? El que ataca, n’estic 

convençut, és allò que s’anomena «l’esperit del Maig». No l’experiència de 
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la llibertat, dels carrers, de les fàbriques ocupades, sinó un fantasma, una 

il.lusió retrospectiva, un simulacre portat fins al súmmum mitològic, quan 

François Mitterrand, deu anys enrere, en va treure el seu «programa comú» 

amb els comunistes. El paquet regal de records destenyits i pasteuritzats 

converteix la gent del 68 en portaveus assenyats d’una revolució dels costums, 

antiautoritària i de bona pasta, que serveix d’excusa a tots els rampells cínics. 

L’esperit del Maig fa fetitxisme d’una generació i es desactiva la subversió. 

Nicolas Sarkozy ja no podia, després d’haver destrossat Chirac durant cinc 

anys, afegir Mitterrand als seus trofeus de caça. El 68 li servirà de punching-

ball i d’exutori. Atacar el suplement de l’ànima d’una esquerra que agonitza 

i no menja pa. En el seu punt de mira: quinze anys de poder socialista. 

R. G.: Comprenc que estiguis al mateix temps a favor del Maig del 68 i 

de Nicolas Sarkozy, entenc que hi puguis veure una forma de coherència, 

però cal prendre una decisió. El discurs de Bercy va dirigit, és clar, al balanç 

de la gestió dels socialistes. Però això no el fa atacar menys directament els 

eslògans i el rerefons ideològic del Maig. I aquesta crítica no cau pas del 

cel, és una opinió àmpliament compartida, molt especialment al si de la 

meva generació, la qual es constitueix, com totes les altres, estossinant les 

anteriors. Us retreuen d’haver instaurat, al Maig, un senyal d’igualtat entre 

el professor i l’alumne, les CRS3 i el SS, el metge i el malalt, el pare i el fill... 

Enderrocament dels referents, abolició de les diferències, antiautoritarisme 

primari, rebuig dels límits: el «moviment» no obre potser el camí al 

relativisme? Com establir una jerarquia de valors tot cridant «CRS-SS!»? 

Com construir una identitat col.lectiva entorn de principis com «Gaudim 

sense entrebancs!» i «Prohibit prohibir»? 

A. G.: Hi ha aquí un error de punt de vista compartit per persones de 

dretes i d’esquerres, compartit per Dany i Nicolas. El «moviment» no aportava 

cap solució a l’estoc de problemes que suscitava. Lluny de ser un magatzem 

de respostes, les seves protestes no equivalien a un programa de govern. Per 

emetre una crítica legítima, no és necessari fer propostes alternatives. En el 

moment que s’agafa els eslògans al peu de la lletra, Nicolas Sarkozy confon 

les crides a la ruptura, les provocacions plenes d’humor, amb els articles 

de fe d’un nou catecisme (o les pàgines del Programa comú). Encara que la 

multitud s’esgargamelli cridant «CRS-SS», cada individu dins aquesta multitud 

sap perfectament que això és fals. Ningú no tracta realment els CRS de SS. 
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Aquesta generació, educada en el mite de la Resistència i l’abominació del 

col.laboracionisme, sap el des-tí reservat als SS. Suposant que algú es trobi 

un SS, una de dues: o s’amaga o se’l carrega. Pel Maig, encara que París 

quedés lliurada a ella mateixa, no es va haver de recollir cap cadàver, cap 

casquet de bala, sinó tones de papers i muntanyes de pedres. Certament es 

va saquejar alguna armeria, però cap revòlver no va apuntar cap agent de 

policia. Si Dany, en la nit de les barricades, es va passar el temps temperant 

els ànims dels exaltats, se’n va sortir sense problemes. De la mateixa manera, 

el prefecte Grimaud va alliçonar bé les seves tropes. En cap moment, ni 

per una banda ni per l’altra, el comportament no es va correspondre amb 

l’eslògan. Anem al fons de les coses. El Maig del 68 fa entrar en crisi els 

principis d’un estil de vida i de pensament caducat. Allò que fins aleshores 

s’havia considerat evident es mostra de cop i volta inadequat. El general De 

Gaulle, testimoni paradoxal, ha copsat el trencament històric: «Hi ha un 

núvol suspès sobre els individus en el marc del progrés general. A l’antiga 

serenitat d’un poble de camperols, convençut de treure de la terra una 

existència mediocre però assegurada, l’ha succeït entre els fills del segle la 

sorda angoixa dels desarrelats» (dins Mémoires d’espoir, 4 text probablement 

escrit abans del 68). Desarrelats. El mot és essencial. La França conservadora 

que Charles de Gaulle encarnava en part, només en part, aquesta França de 

Barrès, de la terra, dels campanars, de les creus i dels cementiris, aquesta 

França dels arrelats, exorcitzava el desarrelament com una pertorbació 

vinguda de l’exterior. Era, segons Barrès, l’obra de «seduccions foranes», la 

dels jueus i els alemanys segons el poble. De Gaulle, segurament a contracor, 

si va ser per iniciativa pròpia, reconeix l’absència de complot contra la nació 

i apunta cap a una evolució històrica transformadora, que fa que els fills del 

segle, fins i tot els «100 % de soca-rel», es trobin «desarrelats». El núvol cobreix 

l’Hexàgon, i tots som desarrelats. La bulliciosa joventut replica, com en un 

eco: «Tots som jueus alemanys.» En la seva enorme majoria, els joves que 

surten als carrers no són, evidentment, ni jueus ni alemanys. I l’eslògan 

no funciona. Sembla tan subversiu que es veu censurat per les patums. La 

Imprimerie des Beaux Arts (sota l’ègida marxista leninista de Roland Castro), 

que «dissenya» tots els cartells davant els quals els aficionats s’extasien 

encara avui, nega l’imprimàtur a la cara riallera de Dany subtitulada 

«Tots som jueus alemanys», per substituir-la per un timorat «Tots som uns 
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indesitjables». La provocació ha fet tremolar els líders revolucionaris, que 

es neguen a assumir-la. Alguns tenen por de «dissoldre’s en les masses»: pot 

l’inconscient popular deixar tranquils els jueus i els alemanys? D’altres, 

menys nombrosos, ho consideren una profanació dels morts. El xoc de dues 

paraules antagòniques forma una barreja explosiva, «bella com l’encontre 

fortuït sobre una taula de dissecció d’una màquina de cosir i un paraigua»...5 

Còctel emblemàtic, el crit iconoclasta, tant si als cagacalces els agrada com 

si no, s’inventa al carrer, replica alegrement a les ben nostrades frases no 

de De Gaulle, sinó de Marchais. Quan «a l’antiga serenitat d’un poble de 

camperols» la succeeix «l’angoixa dels desarrelats», els punts de referència 

es desdibuixen, els fonaments s’esquerden i França s’obre a tots els vents de 

l’intel.lecte i del relativisme. Per al millor i per al pitjor. És bo que les certeses 

caducades no es vegin immediatament substituïdes per altres d’igualment 

cridades a la caducitat. Sí, Nicolas, no t’has equivocat, però apuntes cap a 

un costat i fas blanc en una constant inevitable de tota crisi de civilització. 

Deixes de banda l’exaltació poètica que posa de manifest un abisme. Encara 

cal prendre’n la mesura. Tornem a l’exemple recurrent de l’escola de Jules 

Ferry malmenada, tornem a aquella cantarella amb què ens omplen les 

orelles. Es parla de «destrucció de la universitat». I va ser això el que es va 

obtenir? Posem d’una vegada les coses en el seu ordre cronològic: el Maig 

del 68 no va posar en crisi l’escola, sinó que va ser la crisi de l’escola el que 

va dur al Maig del 68. Des del 65, «l’explosió escolar lligada al baby-boom 

(1945) havia cobert el país de centres d’ensenyament secundari, els nous 

CES. La prolongació de l’escolaritat havia arribat a la universitat. En menys 

de deu anys, el nombre de batxillers s’havia multiplicat pràcticament per 

deu. Els primers campus, com el de Nanterre, obrien aleshores les portes».6 

La massificació deixa en fals l’escola de la Tercera República. I continua en 

els nos-tres dies. L’«escola de Jules Ferry» tenia una funció social evident: 

l’educació primària per a tothom vinculava els agricultors i els obrers a la 

nació, i seleccionava entre ells els qui tenien més mèrits perquè poguessin 

ascendir socialment a través de l’estudi. L’ensenyament secundari estava 

reservat a la petita burgesia i a les excel.lències proletàries o camperoles. 

Només accedien a la universitat els fills de les elits i els millors dels millors 

de les classes populars. Amb aquesta estratificació i aquest paper d’ascensor 

social, l’estructura escolar s’emmotllava a l’estructura de la societat, i 
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l’organitzava. El mecanisme, ben lubricat, va funcionar sense gaires sotracs 

durant dècades. Si bé temps enrere l’escola havia tingut una funció correctora 

de les desigualtats i recompensava els mèrits dels més ben dotats, el 1968 

l’epopeia dels anomenats hussards noirs s’havia incorporat a la categoria de 

les llegendes mortes. Des de feia temps, la institució universitària no podia 

respondre a la demanda. Tothom s’hi ofegava. Calia respirar. Avui dia, els 

eslògans marcits del Maig, provocadors, insolents, contradictoris, agafats un 

per un, expatriats, petrificats com articles de fe, serveixen d’ulleres d’ase. 

Les ideologies post 68, i subratllo el post, han contribuït a fer que ningú no 

s’alarmi davant l’analfabetisme, la brutalitat, la vulgaritat, el narcisisme 

que minen les aules i els patis. Els qui reivindiquen un 68 repetit no hi 

veuen més enllà. No van preveure ni prevenir l’augment de la violència, 

l’atur massiu o l’atomització de la classe obrera. L’esperit del Maig no ha 

creat aquestes tristes realitats, però és segur que tornar-lo a mastegar com 

un xiclet usat no permet de prendre la mesura dels nous reptes. Marcat 

amb el segell de l’egocentrisme, ofegat en la negació de la realitat, l’esperit 

del Maig ha acabat acomodant-se a aquelles idees preconcebudes que el 

«moviment» s’havia esforçat per enderrocar. L’embalsamament del «bonic 

Maig» es va perpetrar el 1981, al Panthéon, on François Mitterrand es va 

entronitzar com a consciència universal. Instant de glòria televisiva ordit 

per Régis Debray i Jacques Attali. Ell i França, el pare i la pàtria dels drets 

humans. Gravetat episcopal, laïcitat eclesiàstica, vestit rígid i rosa vermella 

fent de crucifix. A les voravies, amuntegada rere les tanques metàl.liques, 

la multitud atapeïda combrega com a missa —«Als grans homes, la pàtria 

agraïda.» 

De tomba en tomba, el cap solitari es recull, tres benediccions, tres 

roses, silenci dels fidels. En realitat, és el retorn de les cendres d’abans del 

68. Els malaurats del món sencer estan convocats als peus de les columnes 

dòriques. El planeta sofrent està representat, ens diu la tele. Tot el planeta? 

Doncs no! Tots els perseguits, excepte els del comunisme. Els polonesos de 

Solidarnosc, no. Els txecs de la Carta 77, tampoc. Ni els dissidents soviètics, 

o xinesos, vietnamites, cambodjans, coreans, etíops, eritreus, angolesos, 

cubans... Aquests són absents. I no perquè hagin declinat la invitació, sinó 

perquè no han estat convidats. Només tenen un dret, el de desaparèixer («de 

callar», dirà Chirac dues dècades després). Responen presents les víctimes de 
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les dictadures negres. Absents les víctimes dels feixismes rojos. Els perseguits 

per la «dreta» sí, i no els perseguits per l’«esquerra». ¿Han quedat esborrades 

les invectives llançades contra els «cràpules estalinistes» als amfiteatres de 

la Sorbona? Què se n’ha fet de la injunció magistral llançada per Dany al 

príncep comunista dels poetes, «Aragon, tens els blancs cabells tacats de 

sang»? L’esperit del Maig enterra sota una pluja de pètals marcits i un munt 

de corones kitsch la revolució mental que pretén homenatjar. 

R. G.: Estic d’acord amb la teva explicació sobre el relativisme del 68. 

Encara més que l’expressió d’una crisi identitària, el Maig del 68 n’és l’alegre 

assumpció. La França «Black-Blanc-Beur»7 del Mundial del 1998 es va forjar 

en el «Tots som jueus alemanys!» del 1968. 

Nicolas Sarkozy és, però, una mica ingrat en les seves crítiques, ja que, 

segons aquest supòsit relativista, hauria hagut de tenir molts problemes 

per arribar a ser president. Formava, amb Cécilia, una parella de desarrelats 

absoluts, originaris de la meitat dels països d’Europa i doblement divorciats. 

No semblaven realment els hereus models del gran Charles i la tieta Yvonne. 

El nostre president «mestís», que trenca amb el decòrum republicà de què 

parles a propòsit de Mitterrand, és el fill, il.legítim i rebel, com ha de ser, 

del 68. La seva manca de lligams a les províncies, la seva «falla genealògica», 

el seu desconeixement del territori feien dir a Chirac i a Villepin que els 

francesos no el portarien mai a l’Elisi. Això era no comptar amb la feina de 

sapa del 68, que des de feia quaranta anys soscavava el país i que ressorgeix el 

2007 sota els trets paradoxals d’un apòstol de la «dreta sense complexos»! 

A. G.: A la gent del 68 els costa d’admetre-ho, i me’n faig el càrrec, però ells 

són els padrins de la seva victòria. Per salpebrar una mica la seva «obertura» 

provocadora, Nicolas Sarkozy els hauria pogut donar les gràcies amb tota 

sinceritat. «Sense el Maig del 68, Nicolas Sarkozy no existiria.»8 

R. G.: Tornem al gran cop d’escombra del 68. En rebutjar una gesta nacional 

àmpliament falsejada, en refutar els mites gaullocomunistes en nom de la 

veritat i els drets dels temps presents, no vau suprimir potser l’essencial al 

mateix temps que l’accessori? M’explico: el vostre gran «Carpe diem!» no va 

esborrar tota referència a la Història, entesa com quelcom que ens ultrapassa 

en tant que individus presoners de l’hic et nunc. Veig en això una de les 

raons del triomf a posteriori d’aquest «esperit del Maig» conformista i sord 

als perills de què parles, incapaç de pensar més enllà de la immediatesa. Ja 
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no creiem en la gran epopeia de les grans nacions, les grans idees i els grans 

homes. Millor així. Estem també previnguts contra el «napoleonisme» i la 

sacralització del passat. Però al mateix temps tenim la tendència inversa 

de referir-ho tot a nosaltres mateixos i al nostre entorn, com aquell mestre 

que ens feia dibuixar el nostre arbre genealògic i repassar el palpitant 

destí del nostre carrer per fer-nos comprendre la Història. Aquest rebuig de 

l’èpica es reflecteix fins i tot en el cinema i la literatura: la introspecció, la 

desconstrucció dels codis narratius, la reflexió sobre el procés creatiu han 

substituït de bon tros les intrigues. Com si la por de creure en nous mites 

tanqués les portes a qualsevol destí, a qualsevol sentit tràgic, qualsevol 

referència a la història, amb hac majúscula i minúscula. 

A. G.: No comparteixo aquesta constatació reduccionista. Una generació 

antihistòrica en bloc? En realitat, trobo que, en comptes de massa, no vam 

tallar prou amb el passat i la Història. L’eix PC-De Gaulle estava teixint una 

memòria falsificada: França resistent en bloc i alliberada per ella mateixa. En 

les consciències: poc Vichy, gens de pacte germano-soviètic, silenci púdic sobre 

el genocidi dels jueus, mutisme de bona llei sobre el desembarcament anglo-

americà. La veritat es va sacrificar per un no-res: per evitar una improbable 

guerra civil. El 1968, maldestrament, d’una manera caricaturesca, la jove 

França passa comptes amb els eufemismes i les llegendes que li han servit. 

«Tots som jueus alemanys» obre una classe de recuperació. El doctor Freud 

en diria un «sorgiment d’allò inhibit». No fa gaire temps que el prefecte 

de policia de París Papon, l’home dels combois jueus de Bordeus i de les 

incursions racistes del 1961, ha abandonat les seves funcions. Tothom recorda 

com, quan l’Alliberament, els cartells dels carrers van vomitar secrets de 

família nauseabunds, que ràpidament van ser tornats a congelar. La França 

de dretes feia la mateixa pudor que la d’esquerres. L’eslògan «CRS-SS» és, 

certament, absurd: deslligada de l’esdeveniment concret, ja ho hem vist, 

l’equació és obscena. Però cal no negligir, més enllà de l’humor àcid, la tèrbola 

referència d’una generació educada en la mentida i el silenci a un passat que 

no passa. A París, «CRS-SS!» mantindrà un to burleta, i les «noves resistències 

populars» duraran el que duren les roses. A Alemanya, l’obsessió pels temps 

dels assassins pot portar al terrorisme. Per la banda simpàtica, els fills dels 

contestataris batejats Sarah o David. Per la banda ridícula, les comunitats 

d’estudiants que es pengen l’etiqueta de «bruts jueus» i s’ho passen pipa a bon 
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preu en miniguetos voluntaris. Per la banda terrible, la Rote Armee Fraktion, 

que declara la guerra a la societat sencera amb el pretext de combatre els 

«nazis». Com a culminació d’aquest teatre absurd, els retroresistents alemanys 

d’extrema esquerra lluiten contra el feixisme internacional posant bombes 

a les sinagogues per l’aniversari de la Nit dels Vidres Trencats!9 La patologia 

dels mites nacionals o familiars cau en la bogeria a l’altra banda del Rin. 

No a França, on –Sarkozy té raó– no es va inventar la Shoah, sinó només el 

col·laboracionisme, però també la Resistència. Els herois celebrats pel Maig 

difereixen de les glòries nacionals. Són oblidats de la història oficial, els 

màrtirs del Cartell Roig, els desarrelats de la MOI (mà d’obra immigrant): 

Marcel Rayman, Issak Manouchian, armenis, jueus, espanyols, estrangers 

de noms impronunciables que van ser ignorats durant tants anys.10 Nicolas 

Sarkozy els retroba a Nimes el 6 de maig del 2006. D’entrada, cita Apollinaire: 

«Qui serveix bé el seu país no necessita avantpassats.» Enganxat al meu 

aparell de televisió, observo el més bell moment polític dels darrers anys. 

El «francès de sang mestissa» ret homenatge a la França «diversa», no per 

naturalesa, sinó per opció històrica: «Fills d’immigrants italians o polonesos, 

a qui assenyalaven amb el dit al pati de l’escola però a qui els pares obligaven 

a parlar només francès; fills de republicans espanyols que França va tancar 

en camps de refugiats; descendents dels jueus detinguts per la policia de 

Vichy per ser deportats; fills de repatriats del nord d’Àfrica que ho havien 

perdut tot i a qui la metròpolis va acollir sense entusiasme; fills de harkis11 

que ho van donar tot per França i a qui França va respondre amb ingratitud; 

cap, no, cap no ha oblidat.» El Maig del 68 inventa una nova relació amb el 

passat, no es limita al carpe diem de què parles. 

R. G.: Però aquesta relació «nova» amb el passat és també una gran mistificació. 

Més enllà de l’humorisme, l’eslògan «CRS-SS», decididament problemàtic, 

traspua la idea que el feixisme és abans de res un autoritarisme, que Hitler 

és, en darrera instància, una expressió duta al paroxisme del militarisme 

i del nacionalisme, el sentiment que entre totes les policies existeix una 

diferència de graus, no de naturalesa. La provocació «CRS-SS» és vista pels 

manifestants com una exageració provocadora, no com un contrasentit 

absurd. Aquesta simplificació portarà a derives duradores al si de l’esquerra 

europea, fins a arribar als manifestants del 2003 que comparen Bush amb 

Hitler (tota guerra és en el fons idèntica) o als militants del 2007 que titllen 
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el candidat de la dreta republicana de feixista (tot reflex de preocupació per 

la seguretat revela una tendència nazi). Com si tota autoritat portés en ella 

mateixa la llavor de les cambres de gas, com si Auschwitz i Fleury-Mérogis 

pertanyessin al mateix univers. És en el marc d’aquesta lectura esbiaixada 

del passat que els terroristes alemanys acaben atacant sinagogues el dia de 

l’aniversari de la Nit dels Vidres Trencats: Amèrica i Israel fan la guerra, 

i això implica feixisme. Els nostres pares no es van oposar al nazis-me. 

Nosaltres ho farem... matant jueus. Com el papa i la mama, al final. És un 

cas extrem, però, ¿aquest antiautoritarisme radical no és una nova manera 

de no aprehendre realment la tragèdia de la Història, de referir-ho tot a 

allò que ens envolta? Si el SS no és més que un CRS més dolent, si l’esmena 

Mariani sobre els tests de l’ADN és una forma de nazisme, si la Kolyma o 

Birkenau no són més que extensions de la Santé o de Fleury, aleshores res, 

al capdavall, no és diferent del meu present, del meu univers, res no és més 

perillós. No hi ha res que no es pugui reduir a la meva petita persona... 

A. G.: Sí. L’antiautoritarisme, que cuirassa l’«esperit del Maig», reposa 

sobre una explicació ben insubstancial del feixisme. Es basa en els estudis 

d’Adorno i dels seus col.legues de l’Escola de Frankfurt. Els preceptors de 

l’esquerra alemanya investiguen, als anys cinquanta, als Estats Units, on 

estan refugiats, sobre la «mentalitat autoritària». Eureka! Acaben de descobrir 

l’alfa i l’omega del terror que ha devastat Europa: qui diu autoritat, diu 

feixisme.. A La infantesa d’un cap, Jean-Paul Sartre imagina, fent-se’n ressò, una 

idèntica espiral malèfica. Aleshores entra en escena el joc d’escamoteig del 

prestidigitador: autoritat = dreta, autoritat = feixisme, ergo dreta = feixisme. 

Els antiautoritaris dels anys seixanta primer i setanta després, per tal de passar 

comptes amb un passat transvestit per la generació que exercia l’autoritat, 

es van afanyar a desacreditar la dreta, i per tant el capital, tot creant-se una 

virtut «d’esquerres», sense fer-se preguntes sobre la sang que submergeix 

el socialisme real a l’Est, i els seus propis derrapatges terroristes a l’Oest. 

Es torna a caure, tens raó, en el simplisme i el mite. Siguem seriosos! El cas 

Dreyfus, un combat de l’esquerra contra la dreta? No, llegiu Péguy. 1940, una 

traïció només de la dreta? Fals, la cambra del Front Popular vota a favor dels 

plens poders de Pétain, i De Gaulle, que no és ben bé un llibertari, s’hi oposa. 

El colonialisme, una qüestió de la dreta? I ara! El govern que desencadena 

la guerra d’Algèria és socialista, el que l’atura és conservador... I aquí tens 
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també l’inversemblant discurs de Lionel Jospin a l’Assemblea Nacional.12 El 

primer ministre d’aleshores qualifica «d’esquerres» el conjunt de les grans 

causes humanistes i relega «a la dreta» les desviacions inhumanes. El Maig 

del 68 no hi tenia res a fer en una superxeria tan angèlica. André Malraux 

s’adona immediatament que aquella commoció «ha fet trontollar la nació». 

Afegeix, ni dreta ni esquerra: «com tothom [els comunistes] han sentit passar 

el gran batec d’ales revolucionari». No és, doncs, sorprenent que, quatre 

dècades més tard, la nostra «identitat nacional» passi pel Maig del 68 i pugui 

ser encara un tema de debat electoral de primer ordre. El 30 de maig del 

68, Malraux es va manifestar al capdavant del seguici als Camps Elisis (la 

imatge va fer mal als adoradors que conservava encara entre els insurgents). 

Malraux va desfilar «pel General». «Contra els brètols», afegia una vella 

França sense dissimular la seva fel. Realment es va cridar aquell dia: «Dany 

a Dachau»? Els testimonis no són unànimes, però el rebuig de «l’anti-França» 

es mostrava sense gaires matisos. El 20 de juny, acte electoral al Parc de les 

Exposicions. L’escriptor ministre s’eleva molt més enllà d’un maniqueisme 

estúpid: «Aquelles vagues van ser singulars en primer lloc, evidentment, pel 

seu abast. Però també per la seva absència d’odi. Quan has vist unes quantes 

revolucions, no et pots equivocar. Els vaguistes rarament anaven armats. Les 

manifestacions de masses no es van enfrontar. Conduïen a la guerra civil, no 

la creaven. Semblaven més profundes que les reivindicacions salarials que 

sostenien. Aquell assaig general d’un drama suspès mostrava, tant entre els 

vaguistes com entre aquells que els miraven passar, la consciència de la fi 

d’un món.» Lluny de reduir la causa dels manifestants a un aldarull arrogant 

o a un enfrontament viril classe contra classe, el testimoni de les més grans 

revolucions i guerres civils del segle concloïa: «Ens trobem davant d’una de 

les crisis més profundes que ha conegut la civilització.» No hi ha aquí cap 

indici d’aranjament de comptes francofrancès entre dreta i esquerra, sinó 

un moviment sense fronteres, europeu i mundial. El 1968, un sentiment 

insòlit domina: la història depèn dels ciutadans. Washington i Moscou no 

decidiran més el destí d’Europa. És el principi de la fi de la guerra freda dins 

els caps. La «crisi» fa de despertador d’un continent a penes cicatritzat, capaç 

a la fi d’assumir el seu propi destí. 

R. G.: L’eslògan «Tots som jueus alemanys!» pot, efectivament, traduir-se 

per «Tots som europeus!»... Qui simbolitza millor l’abolició de les fronteres 
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que el jueu errant? Qui encarna millor el passat dels odis nacionalistes que 

el «boche», la figura de l’enemic que va dur els diputats francesos a rebutjar 

la Comunitat Europea de Defensa el 1954? L’eslògan més iconoclasta del 

Maig escandeix el compromís europeu de la vostra generació, que va ser 

segurament la vostra fidelitat més gran. La brillant carrera de Daniel Cohn-

Bendit a Brussel.les n’és testimoni. Però això no em fa obviar aquesta relació 

problemàtica amb la història: us afirmeu «europeus» tot emancipant-vos 

de la guerra freda «dins els caps», dius. El problema és que la guerra freda 

encara existeix i només us en podeu «alliberar» mentalment perquè viviu 

sota la protecció dels Estats Units. El 1968, tothom sap que els tancs russos 

no arribaran a Brest en les pròximes quarantavuit hores, però tothom sap 

que és així gràcies al paraigua nuclear, no perquè l’enfrontament entre 

els blocs s’hagi aturat miraculosament. No és l’emancipació mental d’una 

realitat que perdura en els fets la definició mateixa de la il.lusió? L’Europa 

Occidental no es converteix en aquest precís instant en terreny de joc? Podeu 

ser antiimperialistes i pacifistes dins el sorral del vostre pati de jocs gràcies 

als míssils que l’envolten i el protegeixen. I no és en aquest mateix pati, molt 

abans de la caiguda del Mur o del llibre de Fukuyama, que s’inventa la Fi 

de la Història com a mite antitràgic? Al llarg dels anys seixanta i setanta, 

Europa es prepara per convertir-se en la gran Suïssa que coneixem avui 

dia, apàtica als Balcans, absent del Caucas, inútil a l’Orient Mitjà... Els seus 

pares fundadors havien conegut la guerra, la generació del 68 només ha 

viscut l’autoafirmació i no comprèn el vessant tràgic del món: no toquem 

aquí el problema original del vostre gran impuls europeu? 

A. G.: Bingo! La generació que proclama la seva independència i es diu 

mestressa del futur europeu és en part, com tu dius, la generació del sorral del 

pati. S’ha arraulit, tan bella en el seu mirall, i es fica dins la seva closca. El cuc 

del narcisisme corca el fruit d’aquesta gran unió de joventuts continentals, 

el que vindrà després estarà carregat d’impotències i contradiccions. A l’Oest, 

l’Europa contestatària no reacciona gaire quan a l’Est els tancs fan callar 

la primavera de Praga. És tan fàcil oblidar o desaprendre que la història és 

tan tràgica. Un exemple, que sembla lleuger però que és molt aclaridor: 

tothom admetia sense fer-se preguntes que les octavilles antiautoritàries 

de l’Alemanya Occidental s’imprimissin a l’Alemanya Oriental, sens dubte 

el veí més autoritari i més policial, on no es fabricava res sense el vistiplau 
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del KGB i de la Stasi. Això no xocava al meu amic Rudi Dutschke.13 No 

xocava a gaire gent. El mateix va passar amb els pacifistes europeus dels 

anys vuitanta: «Abans rojos que morts», abans els SS 20 soviètics que els 

Pershing II de l’OTAN, abans sords i cecs que destorbats en el nostre pati de 

jocs. La generació del 68 va donar Bernard Kouchner, els french doctors, la 

generositat, però també José Bové i el tancament sobre nosaltres mateixos. 

Per parafrasejar Nietzsche, jo diria que el Maig del 68 va ser una feta massa 

gran per a aquells que la van dur a terme. Els tribuns a la Sorbona, a l’Odéon, 

a la Mutualité, desplegaven discursos del passat, tot brandant un lèxic 

marxista de fórmules estantisses, salpebrades amb Trotski, Mao, Castro o 

Kropotkin. Curiosa maionesa sanguinària per a un moviment de tan bona 

pasta! La ruptura i la crisi es van viure sense ser concebudes, es van pensar 

més endavant. I mai fins al final. Es van utilitzar vells conceptes per calibrar 

i jutjar el que era nou, atribuint a pensaments d’abans del Maig la il.lusió 

d’ordenar els fets un cop aquests ja s’havien produït. El «drama suspès» 

havia desconcertat els seus actors. Corrent d’aire o torbonada, va obrir tot 

de debats i no n’ha tancat cap. Esvalotament o desconcert, Malraux en diu 

«consciència de la fi d’un món». Alguns van caure en la bogeria. Uns altres 

van anar al suïcidi immediat. D’altres finalment, desconsolats, van optar per 

«Morir als trenta anys».14 La novetat era fonamental, no és gens estrany que 

calgués temps per pensar en la ruptura dels fonaments. Res de més natural 

que recular esglaiats davant la incertesa. Els revolucionaris del Maig no van 

xipollejar a la sang roja dels proletaris i els contrarevolucionaris del juny 

no van organitzar cap terror blanc ni cap revenja de Versalles. Ningú no va 

marxar sobre París amb la falç i el fusell a les mans. No hi va haver escamots 

d’execució, sinó benzina a les estacions de servei. El Maig del 68 trencava 

amb la imatge que tant la dreta com l’esquerra s’havien transmès de la 

Revolució després de la presa de la Bastilla. Ni un fracàs ni una success story, 

ni victòria, ni derrota, ni Gran Nit, ni res. Es va entaular una batalla d’idees 

i de sentiments que es prolonga fins al 2007, i probablement es prolongarà 

més enllà, una batalla de la qual som els productes, els actors, els hereus. 

Avís als nostàlgics de la seva joventut perduda, als seus fills romàntics amb 

ganes de viure: pareu d’idolatrar el Maig del 68 o d’atribuir-li la paternitat 

de tots els vicis. Els fets van ser tan plens d’energia i d’empenta com de 

petitesa i renúncia. Les fa-des que s’aqueferaven sobre el bressol del nounat 
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no eren totes bones. Quaranta anys després, han de ser revisitades sense 

canonització retrospectiva ni exorcisme pòstum, per tal de reconèixer sota 

les disfresses del dia els reptes de sempre. 
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condició estrangera i apàtrida de la Resistència. (N. del t.) 
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12. gener del 1998. 

13. Rudi Dutschke (1940-1979), líder dels estudiants socialistes (sDs). vingut de l’Est, 

instal·lat al berlín Oest, dirigia les manifestacions d’estudiants i va ser víctima d’un 
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DEbAT
REvIsITAR 
EL MAIg DEL 68,
quARAnTA 
Anys DEspRés

Què en queda del Maig del 68? el pòsit ideològic que ha estat a la base d’una de-

terminada manera d’entendre l’esquerra –no de la socialdemocràcia europea que va 

assumir amb normalitat els principis de la democràcia liberal, sinó la de l’anomenat 

ecosocialisme o la dels hereus de l’últim revolucionarisme polític d’europa- es tro-

ba en crisi o fins i tot –com ha dit algú- en un procés d’agonia irreversible?, o bé 

podem trobar-ne reminiscències importants a la base del pensament feble i en la 

postmodernitat, dominants avui en les societats obertes? aquestes i altres qüestions 

són objecte d’atenció i d’anàlisi del conjunt d’articles i aportacions crítiques que 

reunim en aquest Dossier, al qual hi afegim, a més, la publicació d’un breu Diàleg 

entre el filòsof andré Gluksmann i el seu fill raphaël a l’entorn d’un tema que els 

darrers temes ha estat objecte d’enfrontament i debat polític –en major o menor 

mesura- a tota europa i, per raons òbvies,  d’una manera molt especial a França. en 

un diàleg publicat recentment a Le Nouvel Observateur entre Daniel Cohn-bendit, 

un dels líders del Maig francès , i l’ex ministre i filòsof luc Ferry, bon amic de la 

Fundació Centre d’estudis Jordi pujol i un dels noms que figura en aquest número, 

aquest últim deia: «Què volia dir nicolas sarkozy durant la darrera campanya de 

les eleccions presidencials franceses quan parlava de liquidar l’herència del Maig? 

(...) Que malgrat que ha estat un desastre flagrant en alguns camps com l’educatiu, 

segueix essent un símbol important per a l’esquerra que cal desconstruir».
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Escriptor i periodista

Agustí Pons
El maig del 68, quaranta 
anys després

les revoltes del maig del 68 esclaten en un moment en què tenen lloc determinats 

avenços materials i tecnològics que capgiren la concepció del benestar, les relacions 

socials o el paper de la dona en la societat. tanmateix, els fets del maig d’ara fa 

quaranta anys no poden ésser en absolut comparats ni comparables amb esdeve-

niments històrics com la revolució francesa. Si bé –diu l’autor– la del maig del 68 

és l’última revolta europea amb un lligam tènue però existent amb la revolució 

d’octubre, també és cert que el seu fracàs marca l’inici de la fi i de l’ensorrament 

de la ideologia. Per una raó fonamental: els revoltats del maig no tenen cap pla 

establert ni cap alternativa real al sistema democràtic, que és l’únic dins del qual 

la revolta és possible.

Quaranta anys després d’aquell esdeveniment que va sacsejar el món 

–manllevo el títol del llibre del periodista Herbert Reed sobre la revolució 

russa– les Jornades de Maig del 68 a París continuen aixecant polèmica. 

L’actual president de França, Nicolas Sarkozy, va fer de la lluita contra 

l’herència del 68 un dels eixos bàsics del seu discurs reformador. Recollia 

el pensament de veus autoritzades, com la de l’exministre i filòsof Luc 

Ferry, que creuen que l’esperit del 68 es troba en la base de la crisi actual 

de l’educació i propugnen un retorn a un ensenyament basat, sobretot, en 

els aprenentatges tradicionals.
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El primer problema és nominal. Què va ser el Maig del 68? Podem trobar 

definicions relativament simples sobre altres esdeveniments històrics. Podem 

dir, per exemple, que la Revolució Francesa és el procés social i polític que 

comporta la caiguda del sistema absolutista i l’adveniment d’un sistema 

parlamentari. La Revolució d’Octubre la podríem definir com el cop d’estat 

bolxevic que es fa amb el poder de Rússia i implanta la dictadura del soviet. 

En aquests dos casos, hi ha unes conseqüències visibles de la revolució; un 

abans i un després i, entremig, unes estructures jurídiques que canvien de 

nom i de continguts. Això, però, no passa el Maig del 68. Abans que esclatés, 

França es regia per les lleis que configuraven la Cinquena República i tenia 

com a cap d’estat el general De Gaulle. Després de les Jor-

nades de Maig, les institucions de la Cinquena República 

continuen vigents i, encara més, el general De Gaulle guanya 

i consolida el seu poder a les eleccions legislatives del 30 

de juny. L’herència del Maig del 68 és, doncs, immaterial 

i, per això mateix, científicament impossible de fixar. Amb 

motiu d’aquests quaranta anys, per exemple, el setmanari 

Le Nouvel Observateur ha organitzat un debat entre Daniel Cohn-Bendit i Luc 

Ferry. Doncs bé, Luc Ferry recrimina, a Cohn-Bendit, que l’herència del 68 

ha estat nefasta per al sistema educatiu, i Cohn-Bendit replica que Freinet 

i les seves teories pedagògiques no van néixer, precisament, el maig del 

68. Tots dos tenen raó. L’anomenada renovació pedagògica no té res a veure, 

en el seu naixement, amb el Maig del 68. També és cert, però, que, com 

reconeix Cohn-Bendit en aquest debat, «la majoria de gent que va viure el 

68 es van convertir en ensenyants, treballadors socials, pedagogs» i ho van 

fer en la línia tan criticada per Ferry. Més contradiccions encara: Sarkozy 

clama contra l’esperit del 68 però la manera desacomplexada d’enfocar la 

seva vida privada resultaria impensable, en un president de la República 

francesa, abans del 68. 

Són objectives, en canvi, dues dades de caràcter general sense les quals 

es fa difícil entendre el Maig del 68. D’una banda, cal recordar que durant 

el període 1959-1970 el producte interior francès creix a un ritme del 5,8% 

anual. Aquest creixement del PIB només és un dels indicatius de la gran 

revolució econòmica que està experimentant l’Europa occidental des de 

la meitat dels cinquanta. Per primer cop en tota la seva història, una part 
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numèricament significativa de ciutadans comença a viure en una situació 

de confort. Pensem, per exemple, en el que comporta, per a la vida domès-

tica, la generalització de les rentadores i de les neveres; o, a un nivell més 

general, i com li agradava recordar a Nèstor Luján, la desaparició de la noció 

de fred dins les cases i els pisos. La segona novetat afecta directament la 

situació de la dona (és a dir, si fa no fa, i de manera potencial, la meitat de 

la humanitat). Em refereixo a l’invent de la píndola anticonceptiva. Des dels 

inicis dels temps, la dona estava preocupada pel control de la seva fertilitat 

–i també, és clar, l’home– i, de fet, a través d’ella mateixa o de persones 

més o menys expertes un cert control havia existit sempre. La píndola anti-

conceptiva es comença a comercialitzar a principis dels seixanta i significa 

un pas revolucionari en la lluita pel control de la fertilitat. Per tres raons: 

perquè, per primer cop, el control es posa a l’abast de totes les dones –i no 

només d’unes quantes iniciades–; per la seva fiabilitat; i per la seva facilitat: 

es tracta, simplement, d’empassar-se una píndola. 

Tenim, doncs, a les vigiles del Maig del 68 una societat que comença a 

ser opulenta, on cada cop les famílies depenen menys dels salaris dels fills. 

Això fa que el nombre d’estudiants universitaris passi dels 200.000 l’any 

1960 als 500.000 el 1968. Paral·lelament, l’accés a la píndola possibilita el 

canvi més espectacular en la sexualitat de les dones. Ara, per primer cop, 

cada dona pot separar, i controlar, les funcions lúdiques i les funcions 

reproductives de la seva sexualitat i no n’ha de donar comptes a ningú. 

Això representa un canvi sense precedents en la història de la humanitat i 

facilita el procés de visibilització de la dona, que, segons alguns estudiosos 

–i també al meu modest entendre–, és el fenomen social 

més important del segle xx.

Aquests avenços materials i tècnics es produeixen en 

un context ideològic on el mite de la revolució encara és 

present. Els estudiants del Maig del 68 criden consignes a 

favor de Vietnam del Nord i de la Cuba de Fidel Castro, i 

els partidaris de Mao i l’extrema esquerra revolucionaria 

–amb Alain Krivine al capdavant– són protagonistes desta-

cats de les Jornades. No podem oblidar que, familiarment, 

Cohn-Bendit procedeix d’una esquerra revolucionària, 

que ha deixat de creure en la revolució soviètica però 

després de les Jornades 

de maig, les institucions 

de la Cinquena 

república continuen 
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que segueix lluitant per un canvi de sistema. La simpatia amb què Hannah 

Arendt contempla les protestes estudiantils a França i als Estats Units, on 

ella viu, té molt a veure amb aquesta tradició. Hannah Arendt havia estat 

amiga d’Eric Cohn-Bendit, el pare del nostre Daniel, jueu com ella, amb 

qui havia compartit penalitats durant els dies terribles de la Segona Guerra 

Mundial. Tots ells han conegut de prop l’esquerra espartaquista alemanya. 

En aquest sentit, la de Maig és l’última revolta de l’Europa occidental que 

té un fil roig, imperceptible però existent, amb la Revolució d’Octubre. I 

aquí els més agosarats podrien intentar trobar una relació entre judaisme 

i escatologia més o menys laica (la revolució com a promesa que arribarà 

i significarà la fi del món vell, etc.).

El fet que la revolta del Maig no triomfi comporta l’inici de la fi de 

l’època de les grans ideologies; de la modernitat, per extensió. La revolta 

no triomfa perquè materialment no pot triomfar. De Gaulle, en les seves 

hores més baixes, constata que l’exèrcit està al seu costat i 

sap que pot mobilitzar, d’una manera immediata i directa, 

si més no la meitat dels francesos. Però la revolta també 

fracassa perquè, un cop amos del carrer, Cohn-Bendit i els 

seus amics no saben què fer. ¿Acabar amb un sistema de-

mocràtic que és l’únic dins el qual una revolta com la seva 

és possible? ¿Precipitar un canvi de govern que provoqui 

la irrupció del vell Mendes France o del sempre intrigant Mitterrand? No 

és una perspectiva gaire engrescadora per als qui pretenen canviar el món. 

És en aquest punt on la ideologia s’ensorra. La ideologia està bé mentre es 

manté en un pla purament teòric. A l’hora de la veritat, el sistema titllat 

de caduc acaba per ser el menys dolent, per dir-ho en una frase de Churc-

hill. És per això que Sartre és escridassat. Sartre és, en aquells moments, 

«ideologia» que defensa Mao des del seu apartament de la rive gauche. La 

ideologia trigarà a caure i, de fet, no quedarà ensorrada fins el novembre 

del 1989, quan el Mur es trenqui. Però hi ha una línia de continuïtat que 

comença quan acaba el Maig del 68, segueix amb l’eurocomunisme –que 

és un torpede a la línia de flotació del comunisme– i desemboca en la falsa 

ordre de la policia alemanya de deixar passar els berlinesos orientals a l’altra 

banda del Mur. Dit sigui de passada, hi ha un personatge clau en la història 

de la desmembració del comunisme, que és el senyor Togliatti, el polític 
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occidental que més bé coneixia les entreteles i els autèntics propòsits del 

moviment. Per això, tal com reconeixia el seu enemic Indro Montanelli, mai 

no va voler situar la victòria dels comunistes en les successives eleccions 

italianes més enllà del 49%. 

A diferència de Robespierre o de Lenin, els revoltats del Maig no tenien 

cap pla establert ni abans ni durant els fets que van protagonitzar. Més aviat 

es troben desbordats per la força que pren la revolta, i així ho reconeixerà 

Cohn-Bendit en alguns dels seus llibres posteriors. Ells no tenien un programa 

per imposar la crisi de les ideologies o la llibertat sexual, però aquests són 

els temes latents que gràcies a les Jornades de Maig prenen embranzida i 

es fan visibles. El mateix Luc Ferry, en l’esmentada entrevista, diu: «Sense 

ironia, el més formidable del Maig del 68 és el seu costat emancipador. El 

Maig del 68 va aconseguir la victòria definitiva del matrimoni d’amor sobre 

el matrimoni de conveniència; el triomf de la família moderna, basada en 

l’amor, que guanya definitivament la família burgesa. [...] Des d’aquest punt 

de vista, l’herència del Maig del 68 haurà estat un gran progrés pel que fa a 

la sinceritat i a l’autenticitat, que són preferibles a la hipocresia». 

Aquestes mateixes paraules les podem aplicar a l’esfera pública. El que 

val no és allò que dius sinó allò que fas. La teva vida pública és la teva vida 

privada –una idea empeltada de calvinisme. Això provoca, en part, el declivi 

de les grans ideologies, les que expliquen el món i com organitzar-lo, i, en 

canvi, l’auge de les accions puntuals, de les ONG. Anys després dirà el filòsof 

André Glucksman: «Allò important ja no és saber on és el Bé, sinó on és el 

Mal, i atacar-lo». Gluksmann, quan ho diu, està pensant en la guerra dels 

Balcans. El mal és el setge i el bombardeig de Sarajevo per part dels parami-

litars serbis; el que cal és impedir-lo des de la posició ideològica que sigui 

(o des de cap posició ideològica). Per cert, els post-Maig del 68 comencen 

essent pacifistes i, en certa manera, acaben patrocinant els bombardejos 

sobre Belgrad. És una actuació que Cohn-Bendit defensa i 

que el seu amic Joscka Fischer, ministre d’Afers Exteriors 

d’Alemanya, impulsa. 

Els herois del Maig del 68 van fracassar a l’hora d’in-

tentar canviar el món, i el propòsit no va passar d’uns 

quants eslògans pintats a les parets. Després d’un període 

de digestió, els líders intel·lectualment més preparats van 
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fer derivar les seves ànsies revolucionàries cap a la política local. El món 

no el pots canviar des de dalt, fent la revolució, però potser pots modificar 

el teu entorn més immediat amb accions socials i, també, polítiques. L’èxit 

dels Verds alemanys és un fruit, en part, d’aquest punt de vista. També, en 

certa manera, l’auge de l’ecologisme. Jo no estic d’acord ni amb el tanca-

ment de les centrals nuclears ni amb altres mesures proposades o dutes a 

terme pels ecologistes alemanys quan compartien poder amb els socialde-

mòcrates. Em sembla, però, una trajectòria coherent. Molt més coherent, 

per exemple, que la dels seus socis catalans, els quals, embolcallats sota la 

capa protectora dels postcomunistes, s’alineaven amb tots aquells que, en 

l’última guerra balcànica, patrocinaven la neutralitat d’Europa i el rebuig 

a la intervenció de l’OTAN.

Podríem dir que el Maig del 68 obre les portes a l’individualisme solidari; 

i, també, a l’altre, al purament grimpador. És l’entrada, doncs, a la societat 

de consum. Ho és per raons materials inevitables: la capa-

citat de produir béns creix d’una manera incessant, la qual 

cosa afavoreix el seu abaratiment i la seva generalització. 

Però ho és també per raons aparentment immaterials. El 

Maig del 68 és el triomf de la joventut, diu el tòpic. Però en 

aquest punt els francesos no fan sinó recollir l’onada que 

ve des dels Estats Units. Per raons no totes elles reduïbles 

a un pur mercantilisme, la societat nord-americana passa 

del culte a la gerontocracia a la mitificació de la joventut. 

El triomf pòstum de James Dean és l’exponent del canvi 

de model, com molt bé va observar, entre nosaltres, Maria 

Aurèlia Capmany. De Gaulle, és clar, no ho pot entendre. En el moment 

àlgid de la revolta marxa a Alemanya a veure el seu amic i rival, el general 

Massu, i li diu, descoratjat i a punt de dimitir: «No suporto aquesta efebo-

cràcia que s’ha apoderat dels carrers». 

El Maig del 68 no és comparable a la Revolució Francesa però, en canvi, 

ni l’un ni l’altra poden ser assumits o rebutjats globalment. És evident 

que una immensa majoria de ciutadans estem a favor de la Declaració 

dels Drets de l’Home i en contra del període del Terror. A una escala molt 

més petita, sembla evident que les Jornades de Maig van comportar uns 

canvis socials positius que ara ja jutgem com a inevitables i necessaris. A 
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la vegada, les crítiques a les pràctiques pedagògiques 

sorgides, o emparades per l’esperit del Maig del 68 són, 

segurament, certes. Com també és perceptible, des del 

Maig del 68, un procés d’infantilització del conjunt de 

la societat, o sigui, de desresponsabilització individual. 

Però, al meu entendre, l’actual crisi de valors té altres 

punts de referència tan importants o més: determinades 

polítiques populistes, per exemple; o, a un nivell molt 

més difícil de corregir, la pèrdua, sense substituts efi-

caços, dels referents religiosos que eren el carril per on 

circulaven, a la família i a l’escola, sense necessitat de 

grans explicacions, la majoria de valors ètics. No parlo, en aquest cas, de 

França, sinó d’Espanya, i, sobretot, de Catalunya. I aquesta reflexió la faig 

no des de l’enyorança sinó des de l’observació preocupada.
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l’autor aborda de forma succinta però molt esclaridora les claus explicatives de 

la seducció i la influència d’una part dels fets i de les característiques del maig del 

68 –la més ideològica– en els «nostres» soixante-huitards, una generació de joves 

que, per les condicions mateixes en què es du a terme la transició a la democràcia, 

es veuen molt aviat –massa aviat– ocupant càrrecs de poder i de responsabilitat 

política. l’ecologisme fonamentalista instal·lat en la cultura del no; l’immobilisme 

radical d’una part del món educatiu, i un pacifisme de geometria variable, són exem-

ples del que ha succeït: el dogma ha substituït el plantejament racional en molts 

àmbits de la nostra societat. o dit d’una altra manera: l’exageració de la influència 

i de la consistència de determinats discursos, a causa sobretot del protagonisme 

prematur de la versió nostrada de la generació del maig del 68. 

La majoria d’historiadors estan d’acord que el segle xx comença l’any 1914 i 

acaba l’any 1989. El començament de la Primera Guerra Mundial i la caiguda 

del Mur de Berlín marquen els límits del segle que va assolir, a la vegada, 

dues cimeres aparentment excloents: la més gran capacitat de destrucció i 

mort i el nivell més alt de benestar per a les masses mai conegut. Entre els 

camps d’extermini i la bomba atòmica i entre l’abaratiment dels aliments 

bàsics i les vacunes, s’edifica el món on naixem els que avui, a la primeria 

del segle xxi, constituïm el gros de població activa a l’Occident desenvolupat. 

Observat en perspectiva i en relació amb d’altres moments històrics, els 

Envers la regió d'aprenentatge

142

VIA06 04/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol



143

fets del Maig del 68 a París són ben modestos. Aquell any, tan omnipresent 

en certs exercicis de nostàlgia, adquireix un significat més potent si, per 

ampliar la mirada, considerem també les revoltes que van tenir lloc a Praga, 

a Mèxic DF i a Califòrnia. De naturalesa i motivació molt diferents, totes 

aquestes manifestacions tenien un mateix fil conductor: el protagonisme 

de la joventut. Alguns pensadors, engrescats per les imatges èpiques, van 

parlar dels joves com a «nova classe social». Avui, quaranta anys després, els 

joves només són un segment principal dels consumidors, capaç d’imposar 

entre els adults costums, marques i llenguatges.

Avui, els soixante-huitards han esdevingut avis més o menys reconciliats 

amb el pas del temps. Caldria no perdre de vista aquesta dada biològica 

per posar cada cosa al seu lloc. Existeix una generació del 68 que, sobretot 

des de la cultura francesa, ha perllongat la seva influència ideològica i 

cultural més enllà de l’èxit o fracàs de la seva aventura juvenil. En el món 

anglosaxó, aquesta empremta ha estat molt menor, just és remarcar-ho. A 

la societat catalana, encara massa deutora dels dictats de París, la collita 

del 68 es confon amb la generació que porta a terme la transició democrà-

tica des de l’oposició, la qual cosa li atorga una identitat especial i única a 

Europa. Mentre els soixante-huitards francesos perden la batalla de la polí-

tica immediata i guanyen, a llarg termini, el combat dels valors, la nostra 

generació del 68 arriba al poder molt jove, gràcies al pacte històric entre 

els reformistes del règim i els pragmàtics de l’antifranquisme. Encara que 

el president Mitterrand va envoltar-se d’algunes personalitats que havien 

estat a les barricades del Barri Llatí el 1968, aquest extrem no és comparable 

amb el protagonisme que destacats coetanis catalans i espanyols dels joves 

francesos van tenir a partir del 1975, col·locant-se ben 

aviat en llocs clau d’un procés que havia de construir un 

sistema de llibertats després de quaranta anys d’opressiu 

model autoritari. Entre els redactors de la Constitució 

espanyola del 1978, no hi van mancar, per exemple, po-

lítics que havien somiat a copiar el comunisme de Mao 

o la revolució de Fidel Castro.

Aquest prematur protagonisme polític de la nostra 

generació del 68 ha tingut una conseqüència imprevista 

en el món de les idees, consistent a exagerar la influèn-
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cia i la consistència de certs discursos marginals en el mainstream local. A 

Catalunya, aquest fenomen ha tingut un pes molt superior al que ha suc-

ceït a Espanya a causa del poc poder real de la societat catalana. És aquella 

incomprensió davant del Minotaure de la qual parla Jaume Vicens Vives, 

aquella circumstància desgraciada d’un poble que es troba «sense voluntat 

de poder» en el moment en què històricament això és imprescindible per 

avançar. En un país que sempre ha percebut l’estat com una cosa llunyana 

i aliena, l’experimentació amb les paraules pretesament utòpiques ha gau-

dit d’un magnífic camp adobat, un veritable paradís per a l’assaig d’una 

hegemonia que no havia de trobar gaires resistències. Si hom no té poder 

de debò, la retòrica surt molt barata. Fascinada per l’espectacle de veure’s 

a si mateixa encapçalant una utopia inèdita en marxa, la societat catalana 

es permet el luxe d’atorgar credibilitat central i prestigi a premisses que, en 

d’altres societats madures i responsables, només accepten grups i entorns 

declaradament minoritaris. 

Posaré tres exemples d’aquest desplaçament ideològic que, al meu pa-

rer, distorsiona completament la nostra aproximació seriosa a la realitat: 

l’ecologisme fonamentalista instal·lat en una incoherent i sistemàtica cul-

tura del no; l’immobilisme radical de bona part del món educatiu tancat 

a qualsevol reforma; i el pacifisme primari que es mou 

per una ètica de geometria variable que no té res a en-

vejar a la crua lògica d’interessos de la diplomàcia dels 

estats. En els tres casos esmentats, la cobertura d’aquests 

discursos és sempre una pretesa superioritat moral fora 

de dubte, una hipermoralització que tot ho estova i ho 

confon. Una superioritat prepolítica que desacredita 

d’arrel totes les posicions contràries abans d’encetar 

qualsevol debat perquè les fa implícitament «immorals» i, per tant, sense 

dret a ser realment considerades pel públic. A Catalunya, no funciona allò 

que és normal en una societat oberta i veritablement plural: que l’altre té 

la mateixa legitimitat per expressar el seu criteri sempre que assumeixi 

les regles bàsiques de joc. El marc de referències es troba tan asimètrica-

ment condicionat per aquesta trampa estructural que tota argumentació 

discrepant amb els llocs comuns ha de dedicar més esforços a desmuntar 

paranys en contra que a presentar els raonaments que corresponguin. Els 
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mons de la universitat, les edicions i els mitjans de comunicació de masses 

constitueixen la fàbrica i el gran altaveu d’aquesta hegemonia que tant 

empobreix el nivell del debat públic.

La cultura política a Catalunya és feble i pobra a causa 

d’aquesta realitat que he descrit, com ho és per una visió 

ingènua, maniquea i conspiratòria del poder i dels seus 

instruments. Això té una traducció concreta a l’hora 

d’abordar problemes reals, perquè l’omnipresència de 

cotilles ideològiques immutables llastren la presa de 

decisions i la capacitat de visions alternatives. El dog-

ma substitueix el plantejament racional amb inercial 

recurrència fins a arribar a convertir el diàleg polític i 

la gestió diària en un absurd terreny d’irracionalitats 

magnificades, blindades a qualsevol canvi de punt de 

vista. S’entén, doncs, que la realitat sigui, no poques vegades, una nosa 

per a determinats entorns polítics i socials, incapaços de sostreure’s a una 

cadena de tòpics que constitueixen un coixí de consensos molt espès, ca-

paç de superar les distincions habituals entre dretes i esquerres. La força 

d’aquests tòpics contamina molts ambients i els fa conservadors i reactius, 

incapaços de noves perspectives. Aquest dèficit democràtic que dibuixo no 

té res a veure, contra el que pugui semblar, amb el debat sobre la vigència 

dels valors del Maig del 68, que ara té lloc a França i també, per imitació i 

per ressò, al nostre país. 

Cal no confondre el pes paralitzant de la generació del 68 sobre el marc 

bàsic de referències català amb l’anàlisi de les herències aprofitables del 

68 i la seva relació amb la mentalitat dominant avui. Com he exposat en 

un recent assaig publicat a la revista Serra d’Or, «quan esmentem conceptes 

com autoritat, disciplina, responsabilitat, ordre, respecte o jerarquia, no ho fem 

al marge de la nostra experiència com a fills o néts del 68, ans al contrari. 

I la nostra experiència ha incorporat la crítica radical que neix o madura 

en aquella etapa així com –si se’m permet– la crítica de la crítica radical. 

Ja hem anat i vingut diverses vegades». La meva tesi és que, en la societat 

catalana, com en d’altres societats europees, hem arribat, des de fa temps, 

a posicions de síntesi que adopten sense problemes el més útil i consistent 

del llegat del 68 i també part d’allò que els soixante-huitards havien certificat, 
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al seu dia, com a caduc i obsolet. En aquest sentit, no resulta gaire esclaridor 

que els polítics, com han fet Sarkozy i Royal durant la darrera campanya 

presidencial, ataquin o defensin globalment el Maig del 68, perquè aquest 

no és el problema. Els europeus, de manera molt majoritària, participen 

avui d’una mentalitat difusa que, es vulgui o no, va trobar elements de 

renovació en algunes ruptures que associem a la revolta de fa quaranta 

anys. L’èxit del Maig francès és aquest.

És en allò explícitament ideològic on rau la paràlisi i l’error. La Catalunya 

del 2008 és un espai on el pensament únic és administrat per aquells que 

es reclamen part d’una revolució que no va servir per prendre el Palau 

d’Hivern tot i que ha modelat les consciències. Poc contents pel fet que el 

Maig del 68 ha guanyat per punts la batalla de les mentalitats, els que se 

senten sacerdots i vigilants de l’ortodòxia volen més. I volen la victòria per 

KO en el terreny de joc de les ideologies més que en el de les actituds, allí 

on justament el fracàs de Maig del 68 és rotund, inapel·lable, aclaparador. 

La barreja indigesta de proclames que van omplir els carrers de París aquells 

dies de glòria és avui una curiositat que ha quedat tan 

fossilitzada com la famosa fotografia del Che que va 

realitzar Korda. Però els intents incansables d’alguns a 

Catalunya per posar al dia aquells antics lemes (a propòsit 

de la globalització econòmica, la nova cultura de l’aigua, 

els conflictes al Pròxim Orient o el fracàs escolar, per 

exemple) resulten ben perjudicials per encarar-nos amb 

reptes i desafiaments de gran importància, com ara les 

necessitats energètiques, el desenvolupament d’infra-

estructures, la nova immigració, l’adaptació de l’escola 

als canvis socials o la flexibilització de la funció pública, per dir algunes 

qüestions que són damunt la taula.

De fet, entre determinades elits polítiques i intel·lectuals de Catalunya 

opera una mena de compensació simbòlica que utilitza el mite del Maig 

del 68 (o allò que se li pot assemblar) com una font de legitimitat especial 

que permet fer i desfer obviant les agudes contradiccions entre allò que es 

diu i allò que es viu, que és un dels mals endèmics de la cultura progres-

sista local. La fractura evident que hi ha entre discursos i fets en el món 

de l’esquerra institucional cerca una fugida fàcil mitjançant la vinculació 
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amb un relat mitificat que correspon, si fa no fa, amb 

els fets de l’any 1968 i tots els seus corol·laris més sabuts. 

Aquesta solució dóna lloc a retòriques molt elaborades i 

arrelades, que malden per transformar en regla general 

una sèrie d’impostures que ja no som capaços de perce-

bre com a tals, atès que formen part del paisatge donat 

per descomptat. La generació catalana del 68, gronxada 

en incomptables contradiccions ontològiques, s’enyora 

d’un món que mai no va existir i, constantment, ens ho recorda, tot con-

vocant unes respostes obsoletes que ja no tenen cap lligam amb les noves 

preguntes. «Entre els somnis de la nostra generació –va escriure Vázquez 

Montalbán– no hi figurava el del poder; i, si hi figurava, pensàvem que 

canviaríem la cultura del poder sense que el poder ens canviés a nosaltres». 

Vet aquí, tal vegada, el problema fonamental i irresoluble d’un carnaval 

prorrogat més enllà de tota diversió. 

la generació catalana 

del 68, gronxada 

en incomptables 

contradiccions 

ontològiques, s’enyora 

d’un món que mai no va 

existir
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Filòsof. Exministre francès d'Educació

luc ferry
l'educació després 
del maig del 68*

hi ha una manera de fer que ha proliferat a la nostra societat –extrapolable a 

l’Europa occidental al llarg dels darrers trenta anys– que, tot i tenir l’origen en 

el pla formatiu a l’escola, ha repercutit en els hàbits socials de grans capes de la 

societat. Es tracta d’un model bastit sobre quatre grans il·lusions que el filòsof 

francès i exministre luc ferry va analitzar en aquesta conferència que ara re-

produïm, organitzada pel CEJP i donada el novembre del 2007 a barcelona. Es 

tracta de quatre grans miratges sorgits arran dels aspectes més naïf dels corrents 

sorgits a partir del terrabastall ideològic que van representar els moviments 

revolucionaris alimentats a l’ombra del maig francès del 1968. Aquestes quatre 

il·lusions –«tot es pot inventar, res no és transmès»; «substituir el treball pel joc»; 

«la motivació és un valor més gran que el treball»; i «ser jove és una genialitat i, 

al contrari, ser vell és una catàstrofe»– han anat fent forat en les societats occi-

dentals, sobretot en les més avançades, i al cap dels anys s’han mostrat tal com 

eren, pures il·lusions. Al cap dels anys el miratge desapareix i tenim al davant la 

crua extensió del desert.

Agareixo amb molt d’afecte la invitació del president Pujol i del Centre 

d’Estudis, per l’amabilitat i la cordialitat que han manifestat a l’hora de 

convidar-me a parlar i tractar sobre qüestions que ens preocupen a tots. 

I li agraeixo molt, president, que tingués l’amabilitat d’anar a veure’m a 

*conferència realitzada a l’auditori de la Fundació Tàpies el 12 de novembre de 2007 en un 

acte organitzar pel centre d’Estudis Jordi pujol.
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París i fer-me partícip de les seves conviccions en matèria d’educació, ja 

que em va permetre veure que parlem el mateix llenguatge i que, a més, 

tenim molts amics en comú. 

Prendré com a punt de partida un debat recurrent que apareix amb 

freqüència a tots els països europeus –a Espanya; a França, òbviament; a 

Alemanya, on cal dir que és molt intens, etc. És el debat sobre si el nivell 

escolar baixa o puja, un debat molt ideològic, molt partidista, molt polític. 

En termes generals, els d’esquerres solen dir que puja, i els de dretes, que 

tot se’n va en orris, que baixa. És un debat que està molt marcat, que és 

molt sensible.

A França, l’any 1995 vam tenir una sort increïble en descobrir deu mil 

còpies d’un examen molt important que a casa nostra s’anomena certificat 

d’estudis i que corona l’educació primària. Als anys vint, l’examen es feia a 

l’edat de dotze anys, i a partir d’aleshores la majoria d’infants no estudiaven 

més. Era l’examen de final de curs, en certa manera, però també el de final 

d’escolaritat. Avui dia es fa més aviat als setze o divuit anys. Doncs bé, vam 

trobar per casualitat, en una subprefectura –una divisió administrativa de 

l’Estat– del departament de la Somme, al nord de França, deu mil còpies 

d’examen corregides als anys vint, on constaven les notes i les anotacions 

dels professors. En aquella època, el 1995, el director d’avaluació i estadís-

tiques del Ministeri d’Educació era Claude Thélot, un home d’esquerres 

molt conegut a França, que tota la vida havia defensat que el nivell escolar 

pujava i que va pensar: «Faré un estudi comparatiu entre els alumnes dels 

anys vint i els alumnes d’avui, perquè deu mil còpies són una mostra prou 

significativa».

Com a antic alumne de l’Escola Politècnica de París, Thélot era un home 

intel·ligent, i va intentar eliminar tots els biaixos, és a dir, tot el que pogués 

falsejar la comparació. Va pensar: «Hi ha assignatures que abans tenien un 

sentit que ja no tenen avui, per tant, les traurem. D’altra banda, abans els 

mestres i professors de les escoles només preparaven el 10% dels millors 

alumnes per a aquest examen tan difícil, així que n’agafarem el 10% dels 

millors d’avui». Com que els professors els preparaven i els tutoritzaven 

durant tot l’any, també es va optar per fer-ho a la dècada dels noranta. I 

encara es va anar més lluny, perquè com que l’any 1920 França era un país 

pagès i rural, els pares no tenien les mateixes categories socioprofessionals 
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que avui, per tant, es va decidir crear una mostra amb les mateixes catego-

ries que als anys vint. En definitiva, es van fer molts esforços per intentar 

eliminar tot el que pogués falsejar la comparació.

Malauradament, però, el resultat va ser absolutament calamitós i catas-

tròfic per als alumnes de l’actualitat, sobretot en un punt fonamental que 

és el coneixement de la llengua. Per donar-los només una xifra –tot i que 

la resta també serien interessants–: antigament, en el dictat del certificat 

d’estudis es feien una mitjana de cinc faltes d’ortografia, mentre que avui 

dia se’n fan disset. Per més que no siguem fanàtics de l’ortografia, sabem 

que disset faltes en un text curt volen dir moltes coses. D’una banda, que 

el text del dictat recorda els textos dels infants, on les paraules s’escriuen 

amuntegades; de l’altra, que amb prou feines es coneix el francès. I estem 

parlant del 10% dels millors alumnes de l’últim curs de primària.

Una estadística que aviat es farà pública posa de manifest que a Alemanya 

es viu una situació encara pitjor que la francesa. Resulta interessant, ja que 

els sistemes alemany i francès –potser juntament amb l’anglès– sempre s’han 

considerat a si mateixos els millors del món; ara veiem, però, que hi ha un 

declivi absolutament extraordinari entre els anys vint i els noranta. Vostès 

podrien replicar: «D’acord, potser no són tan bons en llengua materna, en 

les disciplines literàries, però sí que ho són en ciències». Doncs no, ja que el 

67% dels nostres estudiants no saben fer una multiplicació quan comencen 

la secundària, és a dir, quan tenen dotze anys. El 67%! A més, tenim una crisi 

vocacional immensa. En els últims quinze anys, a Alemanya, a França i al 

Canadà –d’Espanya no tinc xifres– s’ha registrat una disminució del 40% en 

les vocacions per a la física, la biologia i les matemàtiques. Per tant, estem 

presenciant una caiguda lliure, un gran esfondrament. Si tenim en compte 

que no s’ha produït una mutació genètica en la humanitat, que els nostres 

alumnes són manifestament tan intel·ligents com abans i que els joves d’avui 

no tenen menys capacitats que els de la meva generació ni que els dels anys 

vint, estem davant d’un problema real. Què ha passat en el sistema escolar 

perquè s’esfondrés el nivell de certes disciplines –principalment en les cièn-

cies, en el coneixement lingüístic, i diria que també en la urbanitat?

L’element que més destaca entre els problemes europeus actuals és 

l’augment de la violència i dels comportaments incívics que es dóna en 

alguns centres escolars. En aquest sentit, se’ns planteja una pregunta de 

L'educació després del maig del 68



151

fons a la qual no és gens fàcil respondre. Pel que fa al diagnòstic, a França 

avui gairebé tothom està d’acord que ja no es tracta d’una qüestió de dretes 

i esquerres. Sabem que hi ha un declivi enorme, però, d’on ve? Per què es 

produeix? La resposta no és fàcil perquè tenim tendència a projectar la 

nostra sensibilitat moral i política en comptes de reflexionar.

Durant els anys setanta, després de les protestes del maig del 68, a 

França va tenir lloc el que es va conèixer com la renovació pedagògica, que 

va capgirar el sistema escolar i va derivar en la substitució dels mètodes 

tradicionals per mètodes nous. Ara bé, jo sostinc que la renovació es va 

estendre a tot Europa –i el pitjor va ser a Alemanya, seguida de França–, 

tal com posa de manifest l’informe PISA, que compara quaranta països des 

d’un punt de vista objectiu –ja que no és francès, alemany o espanyol, sinó 

general. Personalment, crec que aquesta renovació pedagògica es va basar 

en quatre il·lusions, quatre il·lusions que tanmateix van 

néixer d’un esperit generós i positiu, no pas negatiu –i és 

això el que resulta difícil, que no va procedir de persones 

malintencionades, que no van ser ximples els que van 

impulsar la renovació. Les quatre il·lusions són difícils 

de detectar perquè tot plegat tenia una aparença de 

sensatesa, i no és fàcil detectar els errors o les il·lusions 

quan estan revestides de generositat i d’intel·ligència. A continuació els 

vull presentar les que, segons el meu parer, són les quatre il·lusions que 

van esfondrar i destruir completament els nostres sistemes educatius, uns 

sistemes que avui dia s’estan recuperant –també els explicaré de quina 

manera i per què.

La primera il·lusió va ser partir de la idea que a tot l’ensenyament calia 

introduir mètodes actius, pels quals els estudiants construïssin i inventessin 

els coneixements fonamentals per si sols. Va ser l’anomenada autoconstrucció 

o construcció de si mateix. Tanmateix, l’educació, abans que res, en un 99% és 

la transmissió d’un patrimoni. Hi ha dos àmbits principals en què l’educació 

és gairebé al 100% una herència, una tradició en el sentit etimològic de la 

paraula, és a dir, quelcom que no s’inventa. D’una banda, cap de nosaltres 

no ha inventat ni el francès, ni el castellà, ni el català, ni l’alemany, ni 

l’anglès; ningú no ha inventat la seva llengua materna, perquè les normes 

gramaticals són una herència i cap dels que som aquí no les ha inventat. 
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No és qüestió d’espontaneïtat ni de creativitat. Ho diré d’una manera un 

xic provocativa: la creativitat en matèria de normes gramaticals s’anomena 

faltes d’ortografia. Per tant, la gramàtica i la llengua s’aprenen i requerei-

xen una actitud de respecte i d’humilitat. D’altra banda, hi ha les fórmules 

de cortesia, que estan molt fixades i esteses. Quan acabem una carta, per 

exemple, diem: «Aprofito l’ocasió per saludar-vos atentament». Es tracta 

de fórmules convingudes, que no són creatives, que l’individu no capgira 

ni crea; són totalment convencionals, totalment tradicionals, totalment 

heretades dels nostres mestres i dels nostres pares. Les fórmules de cortesia 

són una herència nacional. En termes generals, podríem dir que la urbanitat 

i la cortesia són a la vegada molt absurdes i molt importants, perquè ens 

permeten conviure en pau sense agredir-nos els uns als altres.

En aquests dos àmbits la renovació pedagògica va ser calamitosa. Vam fer 

creure als nens i nenes que ho inventarien tot per si mateixos, vam creure 

que a les aules i a les escoles la creativitat, la imaginació i l’espontaneïtat 

substituirien la humilitat enfront de les herències tradicionals. El que dic no 

són paraules buides, és la realitat. Vam inventar nous mètodes pedagògics 

que, del primer a l’últim, pretenien potenciar la creativitat dels infants. 

Què vol dir això? Que vam substituir els dictats pels autodictats i les anà-

lisis de text pels textos d’invenció; que vam fer que els nens redactessin els 

reglaments interns de les escoles; que en història vam substituir les classes 

teòriques pels documents, tot dient als nens i nenes: «Ara compararem una 

ogiva gòtica i un arc romà, mirarem les fotografies i a partir dels documents 

inventarem la història». En resum, en tots els àmbits vam deixar de banda 

els exercicis tradicionals –autoritaris i absurds, però eficaços– per introduir 

exercicis d’invenció, d’espontaneïtat, d’imaginació i de creativitat. No era 

una mala idea, partia d’una bona intenció, podia funcionar, però no va ser 

així. Va ser un desastre i més endavant els diré per què.

He oblidat parlar-los del camp de la ciència, on vam substituir l’apre-

nentatge científic i dur per les activitats lúdiques i de motivació. Vam 

multiplicar les petites experimentacions, el que anomenem posar-se mans a 

l’obra, és a dir, els exercicis que aspiraven a fer descobrir la ciència a partir de 

manipulacions experimentals. De nou, semblava una bona idea i semblava 

intel·ligent, perquè avorria menys els nens i era més lúdic. El problema 

és que si volem reconstruir la biologia contemporània a partir de petites 
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manipulacions en una pica, passaran deu mil anys abans no descobrim 

l’estructura de l’ADN. I, en realitat, una classe teòrica, si s’imparteix bé, ens 

faria guanyar deu anys en relació amb els mètodes moderns. 

La segona il·lusió, molt forta i poderosa, consistia a pensar que es podia 

substituir el treball pel joc. Una altra vegada, la intenció era bona. Des del 

segle xviii, els grans deixebles de Rousseau i de Kant, com el suís Pestalozzi 

–un dels grans pedagogs del segle xviii–, han defensat que hi ha tres tipus 

d’educació, tres pedagogies. Es tracta d’una idea extremadament profunda que 

descriuré de passada. Així doncs, hi ha tres pedagogies que tenen analogies 

amb la política perquè, en el fons, són l’equivalent dels tres grans règims 

polítics a les aules. Hi ha la pedagogia del joc, que correspon a les primeres 

figures llibertàries i a l’anarquisme que va néixer a Europa a finals del se-

gle xviii amb Goldwin i els seguidors de Jacques-René Hébert. Les primeres 

cares de l’anarquisme es van veure aparèixer amb la idea que es deixaria la 

llibertat solta, que no hi hauria autoritat ni repressió, i que, per exemple 

–aquestes són hipòtesis que es van esgrimir entorn de les pedagogies del joc 

al segle xviii–, les matemàtiques se substituirien pels escacs. La idea existia 

des del segle xviii, quan es creia que, en comptes d’avorrir els nens amb les 

matemàtiques, per formar la intel·ligència també es podia jugar al bridge o 

als escacs, al joc de go o a jocs de societat intel·ligents. A 

més, es considerava que els jocs també formaven l’esperit 

i que permetien assolir una educació sense obligacions. 

Així es va deixar enrere el segon tipus d’educació, que és 

l’educació a través de l’ensinistrament. La pedagogia de 

l’ensinistrament suposa que les persones i els infants es 

domen com els lleons o els elefants d’un circ. És impor-

tant destacar que en la pedagogia del joc s’insisteix en 

la llibertat i en l’activitat, mentre que en la pedagogia de l’ensinistrament 

s’insisteix en l’autoritat i en la passivitat. D’una banda, l’anarquisme, i de 

l’altra, la monarquia absoluta de l’Antic Règim.

Finalment hi ha els republicans, amb Kant al capdavant, que al magnífic 

text Reflexions sobre l’educació afirma: «La veritable pedagogia no és ni el joc ni 

l’ensinistrament. La veritable pedagogia republicana, que no és anarquista, 

que no és monàrquica, sinó republicana i democràtica, és la pedagogia del 

treball». Per què el treball? Perquè quan treballem som alhora lliures com 
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en el joc, com en l’anarquisme, i tenim obligacions com en l’ensinistra-

ment, com en l’absolutisme. Per què? Perquè treballar significa, lliurement 

i activament, topar amb obstacles que superem, i en superar-los aprenem, 

ens cultivem, ens formem. Un bon professor, un bon mestre, és el que sap 

posar els obstacles adequats davant de l’alumne, és a dir, els problemes 

adequats. Què són «els problemes adequats»? Els que són al seu nivell, els 

que pot resoldre i, en fer-ho, aprèn, es forma, es disciplina. El treball és la 

síntesi del joc i de l’ensinistrament, perquè hi som alhora lliures i tenim 

obligacions.

Kant va pensar en la teoria de Rousseau, ja que en la república també 

som lliures i tenim obligacions: som lliures quan votem la llei, però un cop 

l’hem votat ens cau al damunt, se’ns aplica. Tal com diu Rousseau, «sóc 

sobirà quan voto i subjecte quan he votat», sóc lliure quan voto i submís 

quan he votat; per tant, sóc actiu quan treballo però també em sotmeto a 

les obligacions dels obstacles que he de superar. Això són els problemes de 

matemàtiques –en grec, problema és el que se’ns posa al davant i hem de 

superar. Amb la renovació dels anys setanta, la pedagogia del treball es va 

tornar a substituir per la pedagogia del joc, i les activitats de motivació, tots 

els exercicis que he indicat abans que valoren l’activitat però que eximei-

xen l’ensenyament de les obligacions, no van funcionar 

perquè s’havia abandonat la pedagogia del treball.

La tercera il·lusió –que tampoc no era dolenta ni absurda 

i que el president Pujol ha recordat fa una estona– va ser 

creure que primer calia motivar els alumnes i despertar-

los l’interès, per després fer-los treballar. És el que jo ano-

meno pedagogia de l’ham, que consisteix a tractar els alumnes com a peixos 

petits, donar-los hams, intentar-los agafar i, un cop ben agafats, pretendre 

que treballin. Una gran il·lusió. Tots els pares que apliquen aquesta tècnica 

quan els seus fills aprenen a tocar el piano saben que funciona durant dos 

anys: comencen molt i molt bé, però al cap de dos anys ho deixen.

De la mateixa manera, als anys setanta tots anàvem als centres escolars 

amb guitarres, parlàvem de sexualitat femenina, passàvem vídeos i pel-

lícules interessants –Family Life i altres–, i intentàvem seduir els alumnes. 

Pensàvem: «Quan els hàgim despertat l’interès, quan hàgim establert una 

relació cordial, llavors treballaran, llavors els farem treballar». Però això 
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mai no és així, perquè els despertes l’interès i els diverteixes, però després 

no treballen. Intentin-ho amb els seus fills: tot va bé mentre són amables, 

però quan diuen «a treballar», la resposta és «no». Aleshores s’adonen que 

hi ha un «no» i que és un obstacle. Tots els que són en aquesta sala, si mai 

de la vida han treballat de debò en un tema –geografia, economia, filosofia, 

etc.–, saben que no és una qüestió únicament de plaer. O potser pensen que 

he llegit sis vegades Crítica de la raó pura només per gust?

La veritat és que abans que res cal treballar. Sempre comencem a tre-

ballar per una mena d’obligació i després, quan hem treballat molt en un 

tema, ens adonem que l’alta cultura és interessant, i que ho és més que la 

subcultura. La cultura difícil s’ha de merèixer, però un cop l’hem meres-

cuda gràcies al treball és més interessant que la cultura fàcil. Primer ve el 

treball, després l’interès. Quan treballem molt en un tema ens interessa 

durant tota la vida, i si, per exemple, som geògrafs i veiem un programa 

a la televisió sobre un país que coneixem, qualsevol informació que ens 

donin, per minsa que sigui, ens interessa immediatament; en canvi, si no 

hem treballat no ens interessa gens. El treball és anterior a l’interès. No 

conec cap nen o nena que treballi únicament de manera lúdica, i mai no 

n’he conegut cap que treballés sense obligacions. Cap ni un.

Quarta il·lusió: durant quaranta anys hem explicat als joves –als adults 

d’aquesta sala– que ser jove era genial, formidable, i que envellir era una 

catàstrofe. Un cantant de televisió d’allò més cretí va dir en una entrevista: 

«Ah, sí, jo m’he mantingut jove». Pobre, mantenir-se jove no és necessària-

ment una qualitat. Segurament ho és per a les articulacions, i clarament 

per als cabells i la panxa, però no s’és un gran artista als deu anys: no s’és 

un gran empresari, no s’és un gran futbolista, no s’és un gran músic, no s’és 

un gran filòsof, no s’és un gran escriptor. En realitat, als deu anys no s’és 

res de gran; s’és encantador, simpàtic, es pot ser el nen més meravellós del 

món, es pot ser infinitament amable, però no s’és gran. Cal deixar enrere la 

síndrome de Peter Pan, del nen que no vol créixer, que vol seguir en l’àmbit 

de la imaginació i que està convençut que el món de la infància és superior 

al dels adults. Amics, això no és veritat.

El món dels adults, si no fracassa estrepitosament i funciona al seu nivell 

màxim, sobretot cultural, és més ric, més profund, més interessant i més 

apassionant que el món dels infants. I si no ho diem als nostres fills, si els 
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diem constantment que créixer i envellir és una catàstrofe, com volem 

que tinguin ganes d’entrar al món de la cultura difícil? No hi tenen cap 

motiu. Durant els últims quaranta anys no hem fet més que donar motius 

als nostres fills per no entrar a l’alta cultura, no hem deixat de dir-los: «Ai, 

em moro només de pensar que tindré canes!». Hem inventat la cosmètica, 

les cremes, el culturisme, tot el que puguin imaginar per no envellir, i hem 

donat als nostres fills la imatge que ser adult era una condemna, que ser 

vell era ser idiota.

Però no és veritat, això. Si observem els grans savis i els grans artistes 

veiem que en la majoria de casos són mil vegades millors als cinquanta anys 

que als vint, fins i tot millors als setanta que als cinquanta, i avui podríem 

dir que són millors als vuitanta que als setanta. El que és important de dir 

als nens és que tota la vida podem avançar en determinats camps. No hi 

ha dubte que ens cauen els cabells i ens creix la panxa, no hi ha dubte que 

envellim, però això no és l’essencial, perquè mentre tinguem salut podem 

avançar en la vida. La cultura dels adults és infinitament superior a la cul-

tura dels infants, i si no ho diem als nostres fills no tindran cap motiu per 

entrar-hi. I l’entrada que hem de pagar per entrar a la cultura dels adults 

s’anomena, simplement, treball.

Tinc molts amics científics i m’apassiona la biologia genètica, perquè 

crec que és una disciplina captivadora. De gran m’he posat a estudiar bio-

logia, però m’he adonat que mai no arribaré al nivell dels meus amics que 

són grans savis. Per més que estudiï biologia, entre el meu amic Jean-Didier 

Vincent –que té setanta-cinc anys i és el biòleg de més renom a França– i 

jo hi ha quaranta anys de distància de treball que mai no podré atrapar. 

Podré entendre què és la biologia, podré entendre una mica la seva feina, 

podré parlar-ne amb ell, podré interessar-me pel que fa, però mai no podré 

ser un grandíssim biòleg, perquè tot aquest treball és incompressible. Per 

a ell, aquest treball ha estat l’entrada a un món més apassionant que tota 

la resta, en el qual és feliç de viure avui, a la seva edat, i en el qual segueix 

avançant.

Aquesta és la realitat, però durant quaranta anys no hem deixat de dir 

als nostres fills: «Ui, no volem envellir perquè és una catàstrofe!». Com vo-

lem que després tinguin ganes d’entrar a l’alta cultura? Així doncs, abans 

de preguntar-nos «Què hem de fer?», hauríem d’intentar respondre «Per 
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què la renovació pedagògica? Per què les quatre il·lusions?». Repeteixo que 

aquestes il·lusions eren comprensibles i provenien de gent intel·ligent –no 

sóc un anti-68. Aquest no és el problema. En l’àmbit pedagògic, el maig 

del 68 va ser un veritable desastre en el sentit que l’infern és ple de bones 

intencions. Corruptio optimi pessima, com es diu en llatí. 

D’on ve la renovació pedagògica? És la conseqüència de dos fenòmens 

socials clau que van provocar el desastre pedagògic. El primer es va iniciar 

al segle xix, quan va haver-hi un conflicte entre dues 

concepcions sobre la finalitat última de l’educació i del 

projecte educatiu. A França, aquestes concepcions es van 

enfrontar en un llibre que avui dia ningú ja no llegeix però 

que aconsello encaridament. L’obra, escrita per un dels 

fundadors de l’extrema dreta, un tipus força detestable 

anomenat Maurice Barrès, es titula Los desarraigados i és la 

més important que es pot llegir encara avui sobre l’educació. Què diu Barrès 

sobre els que han perdut les arrels? Narra la història d’un professor de filosofia 

revolucionari, seguidor de Robespierre i de Kant, que ensenya a Nancy, a la 

província francesa de Lorena. El professor té la convicció revolucionària –que 

Barrès abomina i que jo comparteixo– que la finalitat de l’educació és treure 

els nens de la seva província d’origen, en aquest cas Lorena, per fer-los «anar 

a ciutat», on coneixeran la cultura universal i cosmopolita, l’alta cultura; 

així que envia els seus sis millors alumnes a estudiar a París. La lliçó que 

vol transmetre l’autor –d’acord amb la seva ideologia d’extrema dreta– és 

que tots aniran pel mal camí i, per extensió, que qualsevol persona que perd 

les arrels està abocada a la desemparança, al declivi, a la decadència, a la 

delinqüència, a la infelicitat i al fracàs.

Aquest conflicte va posar de manifest un debat immens a França: ¿l’objectiu 

de l’educació és educar els infants, treure’ls del seu entorn per educar-los 

o portar-los lluny? Dit d’una altra manera: ¿l’objectiu de l’educació és que 

els infants esdevinguin diferents del que eren, o és arrelar-los i que siguin 

ells mateixos? «Sigues diferent del que eres o a la inversa; be yourself, sigues 

tu mateix». El gran debat es va allargar fins al 1968. Finalment, l’educació 

republicana a França i gairebé a tot Europa va considerar que la finalitat 

de l’educació és que els individus esdevinguin diferents, perquè l’infant, 

en acabar l’escola, ha de ser diferent de com era en començar-la. Es tracta, 

durant els darrers 

quaranta anys no hem fet 

més que donar motius 

als nostres fills perquè no 

entressin a l’alta cultura
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doncs, d’una educació que en gran mesura era partidària de treure l’alumne 

del seu entorn. 

En francès, el terme élever (‘educar’) significa «aixecar, portar cap amunt», 

per tant, educar consisteix a portar l’infant cap amunt, a portar-lo lluny. 

Ara bé, al maig del 68 es va dir: «No, no, això s’anomena alienació, que en 

llatí significa “esdevenir un altre del que s’era”, i això no està bé». Es va 

defensar que la finalitat de l’educació era que tothom esdevingués el que 

és, tal com afirma Freud quan diu «sigues el que ets». A partir d’aleshores, 

doncs, es va entrar en una ètica o educació que no volia educar els infants 

sinó fer-los feliços. El gran debat dels anys seixanta va girar entorn de la 

dicotomia «educar-fer feliç»: ¿es tracta d’educar infants, de fer-los diferents, 

o es tracta de fer-los feliços, de convertir-los en si mateixos? Com veuen, 

és un debat de fons sobre el fet d’esdevenir diferent, esdevenir un mateix 

i educar o fer feliç.

Aquest va ser el gran debat dels anys seixanta, que, evidentment, en-

cara no s’ha resolt. No entraré en més detalls perquè és immens i, de fet, 

en podríem fer un seminari a la universitat d’un any de durada, o fins i 

tot de dos. La qüestió és que el 1968 es va resoldre a favor del creixement 

d’un mateix i no de l’elevació d’un mateix. Es va desenvolupar el jòguing, 

la psicoanàlisi, les psicoteràpies i tot un seguit de tècniques destinades a 

fer que l’individu esdevingués ell mateix i no res diferent del que era. I 

es va estigmatitzar i desacreditar el projecte republicà, que va ser tractat 

d’alienant i, en conseqüència, de repressiu.

El segon fenomen, que és infinitament més profund –i que segons el 

meu parer és la causa de tot–, explica per què no em sento a gust quan 

se’m situa a la dreta de l’espai polític francès. Considero que el veritable 

responsable d’aquesta desemparança, d’aquest declivi de l’escola –potser 

parlo amb un to una mica aspre–, és el capitalisme. Voldria explicar-los-en 

el motiu, deixant clar que sóc un liberal, que sóc un republicà de dretes, 

que vaig formar part d’un govern liberal que intenta dur a terme reformes 

i que vaig votar Nicolas Sarkozy, és a dir, que no sóc un home d’esquerres. 

Tot i això, que sigui de dretes no significa que sigui estúpid; al contrari, 

pel fet de ser liberal i republicà de dretes crec que he d’estar més atent als 

efectes negatius que genera el sistema que, d’altra banda, defenso.

Pel que fa al liberalisme, a la globalització liberal, diria el que Churc-
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hill va dir de la democràcia: és el pitjor dels sistemes, a excepció de tota 

la resta. És exactament el que penso, i els diré per què d’una manera ben 

senzilla. Des del meu punt de vista, avui l’home de dretes, el liberal –un 

empresari d’uns seixanta anys–, viu una contradicció cultural terrible i és 

el principal responsable de la desemparança en què derivem en l’àmbit 

cultural i educatiu. 

L’home de dretes, aquest empresari de seixanta anys, té una empresa 

i, per tant, és un liberal de dretes –altrament és que és ximple. En termes 

generals, si és francès –ja en faran la correspondència a Catalunya o a Es-

panya– no només ha votat la dreta, sinó que creu que és massa tova, que 

caldria un líder fort que realment dugués a terme les reformes necessàries 

perquè França entri a la globalització i ens adaptem al món liberal amb les 

seves exigències actuals. També vol reformar la legislació laboral i voldria 

allargar la jubilació. En definitiva, vol endegar reformes liberals i vol que 

hi hagi menys estat i més empresa. El nostre empresari, quan rep els seus 

néts a casa per celebrar un aniversari, què veu? Veu que els seus néts de 

vuit, deu i dotze anys no tenen educació, van mal vestits i, a més, no fan 

gens de bona olor –cal dir-ho. Són incapaços de dir «bon 

dia», són incapaços de dir «adéu» i són incapaços de dir 

«gràcies». Si mai entaula una conversa amb ells sobre 

música, literatura o història, s’adona horroritzat que no 

en saben res. Són un zero a l’esquerra, no tenen cultura, 

i si li escriuen una carta –encara que sigui impossible–, 

està plegada de faltes d’ortografia. El nostre amic empre-

sari pensa que tot s’esfondra, que declina, que no funciona, i vol un líder 

decidit que posi ordre. Vol autoritat. I jo li dic: «Però, amic meu, no t’adones 

que ets el principal responsable d’aquesta situació?». Quan em pregunta 

per què, li responc: «Tu vens telèfons mòbils, i jo ja n’he comprat cinc a la 

meva filla de disset anys. Per què? Perquè en el fons tu, que ets empresari, 

vols que tots els nens es converteixin en consumidors i comprin els teus 

mòbils. Però t’has parat mai a pensar que el fet de consumir, en estat quí-

micament pur, és una addicció?».

Per consumir ens ha de faltar alguna cosa. Què és un drogoaddicte? El 

meu amic biòleg els ho explicaria millor que jo: un drogoaddicte és una 

persona que viu una addicció, que augmenta les dosis i les preses i que, 

no sóc un anti-68, però 

s’ha de reconèixer que en 

l’àmbit educatiu el maig 

del 68 ha representat un 

autèntic desastre
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per tant, cada vegada consumeix més droga i ho fa més sovint. Si hi refle-

xionem, augmentar les dosis i les preses correspon a la definició del client 

ideal de supermercat, la persona que compra cada vegada més i més sovint. 

I el nostre empresari vol que els meus fills, els seus fills, siguin així. I com 

s’aconsegueix, això? L’única manera és fer que a nosaltres i als nostres fills 

ens falti alguna cosa i que, de cop, sortim a comprar, que deconstruïm 

tot el que mentalment ens frena i posa traves al consum. Si bé podríem 

refinar aquest raonament, ens donaria el mateix resultat: com més rica és 

la nostra vida interior, com més valors culturals, morals i espirituals ens 

omplen el cap i el cor, menys necessitat tenim, el dissabte a la tarda, de 

posar els nens al cotxe per anar de compres. Com menys ens falta, menys 

necessitat tenim de comprar.

Dit amb altres paraules: si la meva besàvia tornés a la terra i veiés un 

gran centre comercial, pensaria que està farcit d’absurditat i d’obscenitat, 

i em diria: «Això ens allunya dels valors de debò, que són els deures envers 

els altres i els deures envers un mateix». Per tant, jo dic 

al nostre empresari: «Amb la millor voluntat del món, 

lamentes d’una banda el que fabriques de l’altra». No 

són pas les esquerres les que han creat aquest món, ni 

són pas els catòlics; és el capital, i és aquest el que ha de 

trobar les solucions.

En anglès diuen: «You can’t have your cake and eat 

it too» (No es pot tenir un pastís i haver-se’l menjat). En 

francès diem: «On ne peu pas avoir le beurre, l’argent du beurre et le sourire 

du laitier» (No es pot tenir la mantega, els diners de la mantega i el somriu-

re del lleter). En italià, amb un punt més divertit, diuen: «No si può avere 

la botte piena e la moglie ubriaca» (No es pot tenir la bóta plena i la dona 

beguda). No sé com ho dirien en català o en castellà, però estic convençut 

que tenen una fórmula equivalent, perquè existeix en totes les llengües.1* 

No es pot tenir un pastís i haver-se’l menjat; no es pot tenir la mantega, els 

diners de la mantega i el somriure del lleter; no es pot tenir la bóta plena i 

la dona beguda. No es pot tenir un fill ben educat, tradicionalista, i un fill 

que fa zàping, que compra tres mòbils l’any i que no fa faltes d’ortografia. 

No es poden tenir els dos. En el fons, el declivi de l’escola està molt més 

lligat a aquesta civilització del consum que a qualsevol altra cosa.
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En conseqüència, les dretes són les que han de trobar les solucions. 

Les dretes mai no s’interessen per l’escola perquè és un punt negre per a 

elles, i no poden mirar-la de cara perquè són les que la destrueixen, no les 

esquerres. Jo sóc un home de dretes, però aquesta dreta se’m fa a vegades 

insuportable. Què cal fer? Les mesures concretes que s’han d’adoptar varien 

a cada país.

Quant a França, penso en mesures molt concretes i precises. No sé quina 

seria la correspondència a Espanya, però a França hi ha un curs en què els 

nens aprenen a llegir i a escriure; s’anomena curs preparatori i en general 

es fa a l’edat de set anys. És un curs on cal posar el coll perquè en un any 

els nens han d’haver après a llegir i a escriure, i disposem d’una estadís-

tica horrible segons la qual el 80% dels nens que no aprenen a llegir ni a 

escriure en aquest curs no n’aprenen mai. Com que és un any que no es 

recupera, és el curs del fracàs escolar número u, del primer fracàs escolar. 

Als infants els genera un gran patiment perquè són conscients que s’han 

saltat un esglaó, que els falta quelcom. Com saben, als set anys els nens són 

molt i molt conservadors, i la seva única por és no ser com el veí: volen la 

mateixa roba, el mateix estoig, els mateixos bolígrafs, ho volen tot com els 

altres, i quan s’adonen que no són iguals queden molt ferits.

Atès que aquest és el context francès, a continuació els presento tres 

mesures generals. En primer lloc, cal revalorar el treball. Hem d’entendre 

que el treball és la condició absoluta per a una vida reeixida i per entrar a 

un món que sigui realment interessant. Si no treballes –sigui quina sigui 

la teva feina–, el món esdevé infinitament pobre i sense interès, perquè el 

treball és l’entrada a un nivell que et permet trobar la vida interessant. Si 

no has treballat ni una sola vegada amb intensitat i ganes en alguna cosa, 

passes per la vida de puntetes. És important tenir-ho clar, això.

Hem de donar un tomb complet a la pedagogia lúdica que preval des 

de fa quaranta anys, però això també vol dir que no hem d’avorrir els nens 

perquè sí. Actualment cal que siguem honestos, i a l’escola de la meva 

infància no ho eren perquè la major part del temps ens feien treballar en 

coses absurdes. La contrapartida és la responsabilitat dels adults. Hem de 

demanar als nens que treballin, hem de ser exigents amb ells, però no ens 

podem permetre exigir que tot el que fem sigui totalment legítim i apassi-

onant. Demanaré als meus fills que llegeixin llibres difícils només si valen 
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la pena de debò. Quan jo era petit ens avorrien de mala manera amb coses 

sense sentit, ens feien treballar molt, però en coses que no servien per a 

res i que no tenien cap mena d’interès. A la meva escola, el fonament de 

la cultura escolar era absurd. 

Avui hem de jugar el joc de demanar als nens que treballin, però només 

en coses interessants. Cal que nosaltres, els adults, siguem mil vegades més 

exigents quant als continguts de l’ensenyament. En cap dels nostres països 

no es planteja seriosament la qüestió dels continguts, mai no es genera 

aquest debat, sinó que sempre es parla dels mètodes, dels ritmes escolars, 

de la pedagogia, de la contractació del professorat, dels mitjans, del nom-

bre d’alumnes per classe, etc. Mai, a cap país d’Europa, no es debaten els 

continguts de l’ensenyament.

En segon lloc, cal tornar amb força als exercicis tradicionals en detriment 

de la pedagogia lúdica. En concret, això significa que hem de revalorar 

exercicis com el dictat, però acompanyant-los de continguts d’ensenyament 

que tinguin sentit; és a dir, només podem tornar al dictat –un exercici 

una mica ximple– si ensenyem la gramàtica d’una manera intel·ligent i, 

sobretot, si associem l’ensenyament de la llengua a una educació literària 

interessant.

El pretext que a través d’Internet tota la literatura del món seria acces-

sible ens va fer pensar que el problema s’havia resolt. Aquesta va ser una 

gran il·lusió totalment absurda. És cert que, per exemple, els nens nord-

americans poden tenir a l’ordinador de casa deu milions de llibres en accés 

lliure –la totalitat de la Library of Congress, onze milions d’obres–, però de 

què serveix tenir onze milions de llibres si el teu fill només en llegeix dos 

l’any? No té cap sentit, és ximpleria pura. El problema de debò és triar els 

dos llibres que llegirà, i en això cal que siguem molt bons, cal que siguem 

capaços de dir a un nen de deu, quinze o divuit anys: «T’aconsello llegir 

aquest llibre». I una vegada hem donat aquest consell és vital que no el 

decebem. Per tant, és obvi que cal revalorar els exercicis tradicionals, però 

també cal donar-los sentit.

En tercer lloc, crec que és essencial valorar l’ensenyament professional. 

Avui dia hem de ser sincers i reconèixer que és un abocador, ja que en el 

99% de casos no l’escullen ni els estudiants ni les famílies. La via noble és 

la general, la literària o científica, i quan els estudiants fracassen en la via 
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general se’ls envia a despit a la professional. Per corregir aquesta tendència 

i aquesta situació, no es tracta de fer el que s’ha fet i recórrer a campanyes 

de publicitat, perquè no serveixen absolutament per a res. La gent no és 

ximple i, si pot evitar enviar els seus fills a una escola d’hostaleria o de me-

cànica, prefereix enviar-los a una facultat de biologia, de matemàtiques o 

de literatura. És evident, per tant, que no serveix de res enganyar la gent. 

Hem de ser seriosos i convertir la via professional en una via d’excel·lència. 

Què vol dir això? Vol dir crear grans escoles equivalents en la via tecnològica 

i professional a les grans escoles i universitats de ciència i de literatura, 

d’ensenyaments generals. Agafem un exemple a l’atzar: els oficis de cons-

trucció naval. Podem fer una gran escola de construcció naval on tindrem 

els arquitectes de més alt nivell, els que dissenyen els millors vaixells, que 

guanyen molts diners i que fan oficis nobles d’artesà i intel·lectual a la vegada. 

Ara bé, també podríem tenir tota la jerarquia d’oficis, des de l’electricista 

fins al mecànic de motors, electrònica o electricitat de vaixells. Si creem 

grans escoles professionals d’aquest tipus, la imatge que donarem de la via 

professional és que l’estudiant no entrarà en un carreró 

sense sortida, en una via embussada, sinó que podrà 

arribar lluny, que podrà guanyar diners i tenir un ofici 

interessant. Hem de dur a terme una veritable revolució 

als nostres països amb l’objectiu que la via professional 

deixi enrere la mala imatge que té associada, i que avui 

té raó de ser.

Aquestes són les tres idees que proposo i que caldrà aplicar a cada país 

de manera diferent, ja que no tenim sistemes educatius completament 

iguals. Tot i que els problemes no són exactament els mateixos, es tracta 

de tres grans orientacions. La qüestió és de quina manera cal posar-les en 

pràctica.

El president Pujol ha dit abans que jo havia estat poc temps en política, 

i és veritat: vaig estar dos anys al Ministeri. Ara bé, dos anys és el doble que 

els meus dos successors: el meu col·lega François Fillon, el primer ministre 

actual, i que el meu col·lega Gilles de Robien. La durada mitjana d’un mi-

nistre d’Educació al llarg de la Cinquena República és d’un any i mig.

Quan el president Chirac –el president de la República d’aleshores– em 

va fer cridar a través de Dominique de Villepin, el seu secretari general, 
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per proposar-me el Ministeri d’Educació, la meva primera reacció va ser 

rebutjar-lo. El Ministeri d’Educació era molt gran, ja que incloïa el Ministeri 

de Joventut, el d’Educació, el de Recerca i el d’Universitats, és a dir, quatre 

ministeris que rebien, de molt lluny, la partida pressupostària més gran de 

l’Estat, a saber, 70.000 milions d’euros l’any, que arribaven a 130.000 amb 

les col·lectivitats territorials. Tot i que era un ministeri gegantí, finalment 

vaig acceptar-lo sota la influència de la meva dona, que em va dir que si no 

ho feia era un inepte. Vaig pensar: «És com si m’oferissin un cavall magnífic 

per tirar el pesat carro de l’educació nacional i portar-lo 

d’un punt a un altre». Tanmateix, no havia entès que no 

es tractava d’un cavall de tir ni de cursa, sinó que estava 

en un joc que s’anomena rodeo, en què l’objectiu no era 

anar enlloc sinó quedar-se sobre la bèstia. I per quedar-

se sobre la bèstia, amics, malauradament cal moure’s al mínim possible. 

Si observen l’actuació del millor cowboy en un rodeo, veuran que s’adapta 

als moviments del cavall i que mai no s’hi oposa. Estimat president Pujol: 

abans ha esmentat el meu amic Claude Allègre, que al llarg dels darrers 

vint anys va ser, probablement, l’únic ministre d’Educació que va intentar 

de debò oposar-se a la bèstia. I, com jo, en va sortir disparat.

nota

1. En català diem: «no es pot repicar i anar a la processó», i en castellà: «no se puede estar en 

misa y repicando». [n. de la T.]

L'educació després del maig del 68

El declivi de l’escola 

està molt lligat avui a la 

civilització del consum
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Professor de literatura (uiB) i escriptor

damià Pons
El maig francès del 68: 
un altre episodi d’una 
dècada intensa

la dècada de 1960 concentra un nombre interminable d’imatges, canvis i esdeve-

niments de caràcter social, econòmic, tècnic, polític i cultural que en molt bona 

mesura es troben a l’origen d’alguns dels referents vigents encara avui dia a occi-

dent. Alguns d’aquests fets i les seves conseqüències quant al canvi de mentalitats 

que els succeïren van penetrar amb un cert retard a l’àmbit dels Països Catalans. 

no només per la censura ideològica i moral derivada d’un règim autoritari ben con-

solidat, sinó també pel fet que les prioritats es concentressin, per raons òbvies, en 

qüestions bàsiques com la recuperació de la democràcia i les seves institucions o 

de la llengua i la cultura catalanes. què representa la revolta estudiantil parisenca 

del maig del 68 en el context d’aquesta dècada intensa? ¿Va tenir una influència su-

perior a la d’altres fets objectivament tant o més remarcables i influents? Una de les 

respostes que suggereix l’autor d’aquest article és que –més enllà de valoracions de 

diversa consideració que es puguin fer– el moviment del 68, protagonitzat sobretot 

per una joventut universitària, petitburgesa i culturitzada, va significar un acte de 

representativitat que comportà l’entrada de la joventut en les agendes polítiques 

de les democràcies liberals com a subjecte de polítiques públiques pròpies.

Amb l’excepció d’aquells períodes històrics en els quals va produir-se algun 

esdeveniment de grans magnituds tràgiques o un daltabaix profund en les 

estructures socials (per exemple, amb les dues guerres mundials del segle 

xx o amb les revolucions francesa o russa), possiblement no seria gens fàcil 

trobar al llarg de la història una altra dècada que concentrés tants de fets 
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rellevants com els que podem trobar en la de 1960. Sense cap pretensió 

d’exhaustivitat, recordem que al llarg dels seixanta a Àfrica es varen crear 

uns vint-i-cinc nous estats; que l’Església catòlica va dur a terme el Concili 

Vaticà II; que als Estats Units la població negra va aconseguir que els fossin 

reconeguts legalment tot un conjunt de drets civils que secularment els 

havien estat negats; que en el context d’una situació molt tensa de guerra 

freda encara es va incrementar més la conflictivitat entre els dos bàndols 

en diferents indrets del planeta (Cuba, Vietnam, la construcció del mur de 

Berlín); que la temptativa de democratització gradual d’un règim comunista, 

el de Txecoslovàquia, va acabar amb la intervenció repressiva de les tropes 

del Pacte de Varsòvia; que a l’Amèrica del Sud i Central es va produir una 

radicalització de posicions que va oscil·lar en els seus pols més extrems 

entre l’intervencionisme nord-americà i el revolucionarisme armat; que a 

l’Orient Mitjà el conflicte entre Israel i el món àrab va derivar novament 

cap a una situació de guerra oberta; que a l’Europa occidental democràtica 

encara pervivien, i a més a més en una confortable posició de respectabilitat 

internacional, les dictadures d’Espanya i Portugal i que a Grècia els militars 

varen tenir l’atreviment de fer un cop d’estat; que a la Xina de Mao es va 

dur a terme l’anomenada Revolució Cultural, de la qual des de la distància 

i des d’una perspectiva coetània no era gens fàcil treure’n l’aigua clara; 

que l’URSS i els Estats Units varen embrancar-se, per interessos militars i 

de prestigi polític, en una carrera espacial tecnològicament espectacular, 

des del primer vol de Gagarin al voltant del nostre planeta fins a l’arribada 

d’Armstrong a la Lluna...

La dècada de 1960 va engendrar, a més a més, una partida molt considera-

ble d’imatges mítiques, profundament representatives d’unes determinades 

actituds vitals o d’unes noves situacions en els àmbits de la política, el cinema, 

la música, la religió o els costums socials, que ràpidament es convertiren 

en icones omnipresents dins aquella societat que, amb la introducció del 

televisor a una bona part de les llars d’Occident, va aconseguir  plenament 

per primera vegada la creació d’un imaginari referencial d’abast global. Els 

rostres de J. F. Kennedy, Joan XXIII, Martin Luther King, el Che Guevara o 

Mao Zedong; les imatges de Marilyn Monroe, de The Beatles, de The Rolling 

Stones o de James Bond; les escenes de l’assassinat de Kennedy o del cadàver 

del Che o de l’arribada del primer home a la Lluna o de la nina nua corrent 
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espantada per una carretera vietnamita després d’haver estat cremada pel 

napalm o de la minifaldilla popularitzada per Mary Quant o de l’aparició 

del biquini a les platges mediterrànies o de l’increment de l’ús dels pan-

talons en la indumentària femenina... A tota aquesta sèrie de fets, encara 

n’hi podríem afegir un nombre molt considerable més: 

l’aparició del moviment hippie, amb la seva sorprenent 

estètica de robes folgades i florals i el seu refús del model 

de vida urbà i capitalista; l’inici de la comercialització 

de la píndola anticonceptiva; les grans concentracions 

multitudinàries, bé fossin en protesta per la guerra del 

Vietnam o en reivindicació de la igualtat de drets per 

als negres o per assistir a concerts de música rock o folk; 

la despenalització moral del consum de drogues entre 

determinats sectors del jovent; la realització del primer 

transplantament de cor; els ciutadans de Praga traient 

pit davant els tancs soviètics... 

Una part dels fets que acabem d’inventariar, i que 

varen tenir un evident impacte i influència arreu d’Occident, produïren 

uns efectes apaivagats o més tardans en l’àmbit dels Països Catalans a 

causa dels filtres que va exercir la censura ideològica i moral del règim 

franquista amb l’objectiu de dificultar-ne la recepció. Per això, una gran 

part d’ells, quan de veritat es varen manifestar a les nostres contrades, va 

ser als inicis dels setanta. Així mateix, en el nostre context, de dictadura 

ben consolidada i d’opressió nacional sense matisos, les prioritats de canvi 

necessàriament passaven per uns objectius molt més específics i bàsics: 

d’una banda, la democràcia política; de l’altra, el reconeixement legal i la 

normalització social de la llengua, la cultura i la identitat catalanes. Foren 

moltes les iniciatives dels anys seixanta que arreu dels Països Catalans –val 

a dir que de manera desigual segons els territoris– varen pretendre per 

damunt de tot que aquestes aspiracions tan elementals i tan indiscutible-

ment raonables es poguessin convertir en reals. Entre el jovent universitari 

més conscient i més actiu, tant a Barcelona com a València o a Palma, fets 

ben diversos varen ser percebuts com a igualment desitjables, en una sín-

tesi d’antifranquisme, d’afirmació identitària i de participació des d’una 

posició perifèrica en l’onada d’inconformisme que impulsava la joventut 
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occidental nascuda després de la Segona Guerra Mundial: el rebuig de la 

dictadura i la demanda de les llibertats polítiques; però també la lectura 

de Nosaltres els valencians o d’Els mallorquins i a la vegada la dels textos fun-

dacionals o divulgatius de les ideologies que el sistema polític aleshores 

vigent tenia proscrites; i la participació en les campanyes de promoció del 

català i l’assistència entusiasta als concerts de la Nova Cançó; i el rebuig 

de l’autoritarisme estructural que encara caracteritzava majoritàriament 

la família o la institució escolar; i la simpatia per les lluites dels països de 

l’anomenat Tercer Món contra l’imperialisme; i les cançons de The Beat-

les i les de Joan Baez o de Bob Dylan; i l’adopció d’una aparença externa 

volgudament estrident i la passió pels anomenats nous cinemes a les sales 

d’art i assaig; i la concepció de la universitat i dels universitaris com una 

mena d’avantguarda que tenia el deure històric de promoure una gran 

catarsi alliberadora...

La dècada de 1960 va ser certament intensa i convulsa, d’una agitació 

històrica trepidant. Tanmateix, però, caldria demanar-se si certament 

varen ser els esdeveniments als quals fins ara hem anat fent referència els 

que de veritat foren els més substancials de l’època, els que afectaren més 

a fons l’estructura profunda de les societats d’Occident. O si per ventura 

els canvis que a la llarga acabarien essent més decisius i perdurables varen 

produir-se soterradament, sense espectacle, com si la seva naturalesa silen-

ciosa no els fes mereixedors de formar part de la categoria de protagonistes 

de la història. A l’hora de parlar de la dècada dels seixanta, de cap de les 

maneres no podem ignorar que hi succeïren tot un cara-

mull de fets que varen ser molt determinants, més enllà 

de la circumstància que donessin origen o no a icones 

mediàticament potents. Vegem-ne alguns: la generació 

dels seixanta va ser la primera que ja no havia patit la 

Segona Guerra Mundial; el creixement econòmic va per-

metre que s’incrementés de manera considerable la franja de població que 

podia tenir accés als béns de consum; l’aparell de televisió va començar a 

estar empadronat a totes les cases, amb la qual cosa la cultura popular de 

masses difosa mitjançant suports tecnològics va substituir definitivament 

la cultura tradicional secular; la implantació de l’estat del benestar es va 

anar ampliant progressivament a nous sectors socials; l’accés a la universitat 
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del jovent de les classes mitjanes i populars va començar a ser possible; els 

costums socials i morals a poc a poc es varen anar alliberant de tota mena 

d’intransigències, en el nostre cas molt especialment de les del nacionalcato-

licisme; l’autoritarisme jeràrquic i arbitrari va anar perdent respectabilitat 

en els àmbits de la família, de la política, de la docència o de les relacions 

de parella; la dona va iniciar un procés irreversible cap al reconeixement 

de la seva igualtat legal, social i laboral; els obrers industrials es pogueren 

convertir en beneficiaris del turisme de masses... Per tot plegat, i sobretot 

a partir d’aquest conjunt de canvis econòmics que afectaren l’estructura 

social, la dècada va donar origen a nombrosos fenòmens que produïren 

transformacions múltiples i en profunditat.  

I en aquest context, què va representar exactament 

el Maig francès de 1968? ¿Per ventura va incloure algu-

nes especificitats que no podríem trobar en almenys un 

nombre significatiu dels altres fets de l’època? ¿Va tenir 

una influència internacional superior, per exemple, a la 

del moviment hippie o a la del pacifisme o una incidència 

major en els costums i en les mentalitats socials que la 

que tingueren els nous corrents musicals o l’allau de 

cultura audiovisual de masses que va instal·lar-se en 

la quotidianitat de la majoria de la gent? ¿Tal vegada 

la revolta estudiantil parisenca va ser ideològicament 

més consistent que la que protagonitzaren els universitaris de Califòrnia, 

de Berlín o de Mèxic, de Barcelona o de Madrid? ¿O és que hom podria 

pensar que el Maig francès responia a una motivació més justa i més 

fonamentada que la d’aquelles mobilitzacions que sobretot reaccionaven 

contra la participació nord-americana a la guerra del Vietnam o contra la 

dictadura franquista? Segons el meu parer, la revolta parisenca sobretot 

va ser important pel seu valor de representativitat d’una bona part de les 

convulsions i de les expectatives històriques que caracteritzaren la dècada 

dels seixanta. En primer lloc, va ser un acte d’afirmació pública d’una part 

de la joventut –la universitària, petitburgesa i més o menys culturitzada–, 

la qual en conjunt tot just aleshores s’havia constituït en un sector social 

visible i quantitativament gens insignificant, fet que havia estat possible com 

a conseqüència de la primera fase de la recuperació econòmica d’Occident 
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després de la Segona Guerra Mundial. A partir d’aleshores, la consideració 

del jovent com un grup mereixedor d’un estatus de protagonista i com a 

destinatari d’unes polítiques específiques es va consolidar com a imprescin-

dible en l’agenda dels partits polítics i de les institucions públiques. Així 

mateix, el Maig del 68 va ser una manifestació, en bona mesura instintiva, 

del malestar d’una part minoritària de la joventut d’Occident davant una 

situació política i un model de societat que percebien com a insatisfacto-

ris. La reacció va concretar-se en l’adopció d’una actitud de rebuig de les 

democràcies liberals, a les quals jutjaven amb la severitat que tan sols es 

poden permetre aquells que han tingut la fortuna històrica de no haver 

hagut de patir totalitarismes, i també del capitalisme consumista. 

La resposta a aquesta situació va donar origen a l’Europa occidental a 

un revolucionarisme polític que, amb la perspectiva dels quaranta anys 

que a hores d’ara ja han transcorregut, resulta certament inexplicable. Que 

l’alternativa a la societat liberal o al socialisme d’Estat poguessin cercar-se 

en el maoisme o el trostkisme o que el recanvi als partits socialdemòcrates 

o comunistes oficials de l’Europa de l’oest poguessin ser organitzacions de 

caràcter assembleari o cel·lular concebudes a partir d’una indigestió de 

literatura marxista-leninista és una qüestió que tan sols pot ser explicada 

si l’entenem com el símptoma d’un estat de profund desconcert o d’una 

ingenuïtat, al mateix temps infantil i messiànica, a l’hora d’imaginar 

expectatives de futur per a l’organització de les societats humanes. Tot 

plegat va ser l’expressió d’un elitisme ideològic que, a partir d’un menys-

preu olímpic per la realitat veritablement existent, es va creure legitimat 

a sotmetre la societat a plantilles doctrinàries rígides i llibresques. Com 

era previsible, els fruits que varen produir aquests plantejaments foren 

nuls. Afortunadament. Igualment, a l’Occident dels seixanta hi hagué una 

altra manifestació ben visible de disconformitat: la dels qui rebutjaren el 

model econòmic que aspirava a un creixement continu basat en el foment 

en els ciutadans de la necessitat de sobreconsum per tal d’aconseguir 

que una gran quantitat de productes superflus s’acabessin convertint en 

imprescindibles. Per a ells, la societat de consum esdevingué una de les  

bèsties negres de l’època. La fugida del món urbà i del capitalisme compul-

sivament productivista, així com la voluntat de retornar a unes formes de 

vida més primàries en contacte amb la natura, foren les motivacions que 
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varen empènyer molts de joves europeus i nord-americans cap a les Illes 

Pitiüses, el Marroc o el Nepal. Entre els practicants d’aquestes actituds de 

vegades hi hagué autenticitat i altres impostura. 

Tanmateix, tant en el cas del revolucionarisme doctrinari com en el 

d’aquells que en certa manera renegaren del model occidental de vida, tan 

sols estem parlant d’una ínfima minoria del jovent, la immensa majoria del 

qual, que certament no havia passat per les aules universitàries i que de les 

ideologies tan sols en tastava les versions que el poder els oferia, tanmateix 

amb els anys acabaria incorporant als seus usos i costums habituals una 

part d’aquelles actituds i aparences que havien estat introduïdes com a 

actes de discrepància pels protagonistes de la revolució 

jove i tumultuosa dels seixanta. A hores d’ara, el balanç 

que de tot plegat en fan, tant en el cinema com en la 

literatura de ficció o assagística, alguns dels creadors que 

generacionalment i ideològicament s’identificaren amb 

el Maig del 68 no és ni condescendent ni mitificador. 

És el cas d’Olivier Rolin a la novel·la Tigre de paper o de 

Bernardo Bertolucci a la pel·lícula Somniadors. Un dels 

protagonistes masculins del film en seria un exemple 

ben poc autocomplaent, en certa manera caricaturesc, 

d’aquell maoisme de costellada que en molts de casos 

practicaren els participants en la revolta parisenca.

Si fos una valoració encertada considerar que el Maig francès va ser 

sobretot important perquè fou representatiu de l’estat d’ànim dels sei-

xanta més que no pas per la substància específica que el va definir, caldria 

aclarir quina podria ser la causa que expliqués que al llarg de les quatre 

darreres dècades hagi esdevingut un dels grans fetitxes històrics de l’època, 

fins al punt que s’ha mantingut permanentment ben viu com a objecte 

d’interès en l’atenció mediàtica d’Occident i ha estat objecte de freqüents 

recreacions ficcionals i assagístiques. Des del meu punt de vista, hi hauria 

una sèrie de raons que explicarien que hagi adquirit la condició de mite 

del segle xx. Primer, perquè ha estat considerat com la principal aportació 

europea al fenomen occidental de la revolta de la joventut, tanmateix molt 

majoritàriament concebuda, desenvolupada i projectada pels Estats Units. 

En segon lloc, perquè París ha estat percebut històricament, almenys dins 
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l’Europa occidental i d’ençà de la Il·lustració i la Revolució Francesa fins a 

la meitat del segle xx, com un escenari privilegiat per a la gestació de les 

idees, les propostes artístiques i les actituds vitals que havien contribuït 

a  configurar el futur d’Occident. Així, la revolta del 68 

hauria estat un altre fet produït dins un escenari on l’opi-

nió pública europea ja dóna per suposat que és inevitable 

que periòdicament s’hi desenvolupin esdeveniments que 

són històricament transcendents. En tercer lloc, el món 

cultural i intel·lectual francès va veure en els fets de la 

revolta parisenca una oportunitat per recuperar posicions 

com a centre de creació d’idees i d’actituds percebudes 

com a avançades, en un moment en què el món anglo-

saxó ja els havia sobrepassat de llarg tant en l’àmbit de 

la cultura de masses com en el de la proposta de noves 

idees i de nous costums socials i morals. El nacionalisme francès, dins el 

qual evidentment també s’hi han d’incloure les elits culturals, va trobar 

en la mitificació de la seva revolució particular un recurs i una ocasió 

per satisfer la necessitat de veure’s i de mostrar-se una vegada més com a 

protagonista de la història.

Per tot plegat, em sembla que el que en realitat va ser històricament 

transcendent va ser el «seixantisme» en un sentit global i no el «seixanta-

vuitisme» parisenc en particular. I avui, des de la perspectiva dels quaranta 

anys transcorreguts, em sembla inevitable que el balanç de la dècada sigui 

de llums i d’ombres. Amb la particularitat, a més a més, que de molts 

d’aquells elements que objectivament varen ser positius, a la llarga se 

n’hagin pogut derivar efectes col·laterals que poden ser valorats de manera 

negativa. Un exemple. La desaparició de l’autoritarisme dels considerats 

superiors (pare, marit, professor, governant) va representar un guany en 

dignitat convivencial, però a la llarga s’ha vist que també se’n va acabar 

derivant una deslegitimació del principi mateix d’autoritat, fins i tot en 

el cas que sigui exercida des del respecte i el diàleg, fins al punt d’arribar 

a generalitzar-se socialment una actitud de no-reconeixement del dret a 

la primacia d’aquells que són més savis o tenen més experiència o més 

legitimitat representativa o uns mèrits majors fonamentats en el treball 

i en l’esforç. Un altre exemple. Les relacions afectives entre els pares i els 
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fills o entre els membres d’una parella amb lligams sentimentals són ara 

més amables i emocionalment més directes i càlides que no fa cinquanta 

anys. Ara bé, però, l’estimació sobreproteccionista i la predisposició a 

satisfer-los les necessitats anticipadament ha contribuït a fer que moltes 

famílies eduquessin els fills en l’acomodament i en la idea que els espera 

una vida en la qual tot els serà regalat sense gaire inversió d’esforç de part 

seva. La qual cosa ha donat origen a caràcters flonjos, apàtics, mancats 

de l’energia necessària per afrontar les adversitats que al llarg de la vida 

inevitablement s’acabaran trobant. Així mateix, també s’ha produït una 

pèrdua de capacitat de compromís, i per consegüent una banalització, en 

les relacions sentimentals, tant en els adolescents com en els adults. Llums 

i ombres, certament.

Tot i així, em sembla del tot injustificable la utilització que aquests 

darrers anys s’ha fet del Maig francès com a cap de turc, fins al punt de 

gairebé declarar-lo el responsable directe i exclusiu de tots els mals que a 

hores d’ara caracteritzarien la societat europea. El cas de Nicolas Sarkozy 

en seria l’exemple màxim. En el seu llibre programàtic Ensemble, publicat 

pocs mesos abans de les eleccions que el convertiren en president de la 

República, dedica un bon nombre de pàgines a analitzar el que ell en diu 

la responsabilitat de la generació del Maig del 68. No es tracta ara i aquí de 

fer l’anàlisi de les seves paraules. Simplement constatar que l’inventari de 

conseqüències nefastes que atribueix al Maig francès inclou quasi la totalitat 

de les deficiències que suposadament caracteritzarien, des de la seva òptica, 

la França actual. En realitat el que fa Sarkozy és fer ús d’un recurs molt 

habitual en el combat polític i en el món mediàtic: seleccionar un element 

aïllat i atribuir-li tota la responsabilitat d’aquells fets que 

són considerats negatius. D’aquesta manera s’aconsegueix 

que una realitat complexa i molt heterogènia quedi re-

duïda a un únic factor i que, per tant, se’n pugui trobar 

una recepta que podrà ser fàcilment presentada com a 

capaç de resoldre la situació que ha estat diagnosticada 

com a deficient. És la fórmula mediàticament i política-

ment tan rendible de proposar solucions simples per a 

problemàtiques molt complexes. Un exemple: propugnar 

que la millora d’un sistema educatiu es podrà resoldre 
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simplement amb un canvi de les lleis. Així mateix, la tria d’un únic element 

com a culpable en exclusiva d’una determinada situació presenta un altre 

avantatge pràctic: permet no haver d’analitzar críticament la globalitat 

del sistema dins el qual es produeixen els elements considerats negatius. 

En un altre àmbit, el de la religió, podem trobar un exemple paral·lel: per 

al catolicisme integrista, el Concili Vaticà II, a causa de la seva concepció 

més tolerant i liberal del fet religiós, hauria estat el responsable del fet que 

molts de catòlics hagin deixat de ser practicants. 

Amb la decisió d’atribuir l’origen de tots els mals a la generació del 68, 

Sarkozy pretén estalviar-se haver d’aclarir quin és el grau de responsabilitat 

que correspon al model social vigent en l’existència d’aquests suposats mals 

col·lectius. En definitiva, el que fa és cercar un cap de turc que li permeti no 

haver de qüestionar críticament una bona partida dels elements estructu-

rals que caracteritzen el nostre sistema polític, econòmic 

i social. La veritat és que a mi em sembla que honestament 

no pot trobar-se l’explicació de la immensa majoria de 

les situacions negatives que presenta la societat actual si 

tan sols recorrem a l’herència del 68. La consideració de 

l’oci i del consumisme compulsiu com a prioritats vitals; 

els models de triomf personal que projecten els mitjans 

de comunicació de masses; la sobrevaloració del present, 

el desinterès pel passat i la despreocupació pel futur; 

les actituds d’acomodament que crea de manera inevitable un estat del 

benestar que ofereix les prestacions socials com si fossin un dret adquirit 

i no un bé que té un cost que els ciutadans han d’assumir; el desarrela-

ment que provoca en els individus la seva adscripció a una societat global 

fins al punt de convertir-los en éssers extraterritorials que ja no se senten 

lligats ni compromesos amb el seu entorn més pròxim; l’individualisme 

recalcitrant de creure que els interessos propis són l’únic objectiu que 

realment compta; l’apologia social dels valors materialistes per damunt 

dels que tenen una dimensió no productiva, siguin de caràcter altruista o 

artísticocultural; l’impacte de les migracions sobre la cohesió comunitària, 

tant la dels barris com la dels centres escolars; l’afebliment dels lligams de 

solidaritat familiar i intergeneracional... Qui podria atrevir-se a afirmar que 

tots aquests fenòmens, i tants d’altres de signe equivalent, són el resultat 
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de les maldats del 68? A mi em sembla que els seixanta 

varen ser una època globalment positiva, que de cap de les 

maneres representaren un trencament amb una edat d’or 

anterior en la qual eren suposadament vigents els valors 

perduts que ara enyorem, que el 68 va ser sobretot un gest 

que es va produir en un escenari de luxe i en mans d’uns 

directors d’escena que històricament s’han caracteritzat 

per tenir l’habilitat de fer-se passar per dissenyadors del 

futur d’Occident, que tanmateix dels seixanta i del 68 en 

particular també se’n derivaren múltiples serrells que 

certament mereixen ser valorats de manera negativa. 

Els qui pensem que la força de voluntat, la cultura de l’esforç, l’autoe-

xigència, la recerca de l’excel·lència, el compromís solidari amb els altres, 

la responsabilitat com a norma en els afers privats i públics, la implicació 

activa i positiva en els assumptes col·lectius, són actituds i valors socialment 

i humanament desitjables i enriquidors, la pitjor cosa que podríem fer 

és analitzar que la seva mancança o fins i tot inexistència és tan sols una 

conseqüència d’algun fet aïllat i no de tot un conjunt de factors que són 

prou complexos i heterogenis. No ens quedem en la superfície, esbrinem 

també quins són els efectes perniciosos que produeix un sistema, el d’Oc-

cident, el qual en la seva globalitat té el mèrit innegable de ser el que ha 

donat uns resultats socialment més satisfactoris de tota la història. La tria 

d’un fet particular com a cap de turc a qui responsabilitzar dels elements 

negatius d’una realitat de naturalesa molt complexa és sempre un camí 

estèril. Les solucions simples mai no han servit per resoldre les problemà-

tiques complexes. I molt menys encara si a l’hora d’afrontar l’anàlisi del 

present combinem els diagnòstics catastrofistes amb la nostàlgia d’un 

passat (he de confessar que en mirar-me la història em resulta impossible 

localitzar-lo) en el qual suposadament els béns ara perduts hi haurien estat 

presents en abundància.
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sociòleg. President de l’institut d’Estudis Catalans

Salvador giner
on és la ira, on és la joia 
d’antany?

El maig del 68 és quelcom complex i que cal contextualitzar en el marc d’altres 

fenòmens de diversa consideració, alguns dels quals poden ésser considerats fins 

i tot més determinants i de més calat que els mateixos fets als quals ens referim. 

quatre decennis no són suficients per copsar-ne les conseqüències, i probablement 

en siguin més perceptibles les reaccions que els resultats mateixos. tampoc no 

és possible establir paral·lelismes entre el maig del 68 i les revoltes violentes als 

suburbis de diverses ciutats franceses el 2005, o l’esclat del 2006, durant el qual 

milions de joves –més que el 1968– es van manifestar a frança per raons més espe-

cífiques –menys ideològiques– que les d’un maig de fa quaranta anys. Probablement 

només el moviment altermundista actual en sigui hereu en alguns aspectes, com 

en la simplicitat d’algunes anàlisis o en la banalitat d’alguns eslògans. Amb tot, 

però, cal no menystenir els esdeveniments de la primavera del 1968.

Què en resta, d’allò que hom anomena Maig del 68? Amb aquest convenient 

lema sovint evoquem alguna cosa que succeí a la primavera del 1968. 

Aparentment, i sobretot, un aiguabarreig de moviment cultural i polític 

estudiantil a França, especialment a París, acompanyat d’una crisi gover-

namental i una derrota de l’esquerra —tant la partidista com la sindical—, 

ultrapassada i confusa pels esdeveniments (uns esdeveniments que ni volgué 

ni esperava), és a dir, per un moviment revolucionari incipient al qual no 

es va afegir, i que, per tant, va contribuir, clarament, a derrotar.

Només que ens ho mirem un xic més de prop, descobrirem que rere 
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la primera plana mediàtica, amatent al més menut esdeveniment pari-

senc, hi hagué esdeveniments de més volada i transcendència en aquell 

mateix moment: el moviment vers la democràcia i la decència pública a 

Txecoslovàquia, que tingué la mala fortuna d’haver de competir amb els 

aldarulls francesos, i que fou esclafada pels tancs de l’imperi soviètic; la 

matança militar de centenars d’estudiants a la plaça de Las Tres Culturas, 

a Ciutat de Mèxic, davant de la brutalitat de la qual París, certament, no 

val cap missa. 

Hom es pregunta, doncs, si no caldria reformular la pregunta mateixa 

abans de fer-la. Si no convindria demanar-se, per a poder conèixer què en 

resta, de tot allò, primer de tot, què fou tot allò, on començà, quina co-

herència tenia —si és que en tenia—, què volia, quin abast tingué. 

La resposta fàcil, la generacional, ja la tenim, i l’hem sentida prou cops. 

Els rebels del Maig del 68 no havien fet ni viscut la Guerra Mundial ni tenien 

una memòria directa de la postguerra, almenys a França, i poc després a 

Itàlia i Alemanya, que visqueren també revoltes molt i molt considerables. 

(Algunes, com les de la Universitat de Trento, tan emblemàtiques que fins 

i tot els que sistemàticament obliden que no tot passà a París, ni tan sols 

el més important, se’n recorden incidentalment.) Els rebels havien viscut 

els avantatges d’un estat assistencial consolidat i havien tingut accés a 

una universitat molt més oberta que la de les generacions precedents. Es 

trobaven, però, amb un món molt més tancat que el que els havien promès 

les ideologies d’aleshores. No hi ha res més perillós que les expectatives 

frustrades: és així com comencen totes les revolucions conegudes. Amb 

l’opressió no n’hi ha prou: sense esperances i expectatives frustrades no 

hi ha revolucionaris. Ni revolucions.

El Maig del 68, però, venia de lluny. La ideologia anarquitzant que el 

caracteritzava s’havia formulat amb una gran precisió 

abans als Estats Units. El decisiu Moviment per la Lliber-

tat d’Expressió (Free Speech Movement) de Califòrnia és del 

1964. I tot el difús moviment hippy —amb una respectable 

literatura en general— és encara anterior. L’eclosió de la 

permissivitat, de la cultura anomenada alternativa i de 

l’hedonisme desfermat, consolidat a l’anomenat Swin-

ging London, és d’aquell temps: la revolució de la moda 
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i, paral·lelament, dels costums eròtics (Mary Quant apareix també vers el 

1964) precedeix tot això. La desafecció a la Guerra del Vietnam, també. La 

fallida primera obertura de la Unió Soviètica, també. I la faç llibertària i 

alliberadora de la revolució cubana —camí d’una indefectible degradació en 

dictadura estalinista, una mica suavitzada per la suau brisa antillana— en-

cara somreia en la distància. 

En altres mots, allò que, ras i curt, anomenem Maig del 1968, és d’una 

extrema complexitat, i, per tant, es fa difícil copsar-ne els resultats quatre 

decennis més tard. Institucionalment, en resten algunes coses prou signifi-

catives, tot i que més com a reacció que no pas com a llegat. Per exemple, el 

fracàs dels sindicats i la incapacitat dels partits comunis-

tes d’aliar-se amb el moviment espontani, participatiu i 

lúdic dels estudiants els costà un altíssim preu. Perderen 

tot carisma i atractiu entre la gent jove i esperançada, i 

competent acadèmicament, d’afegir-se al moviment obrer. 

N’encetaren la davallada i la desaparició. Els sindicats 

perderen tot encís: esdevingueren defenses gremialistes 

d’interessos col·lectius. Els partits, d’esquerra, poca cosa 

més. Avui, tot sigui dit, continuen defensant l’Estat assistencial i sovint són 

un estímul per a la justícia social distributiva. No gaire més. No exigeixen 

una reestructuració de l’ordre capitalista.

Fa un parell d’anys, a l’abril del 2006, els estudiants també es revoltaren 

a França:  Com abans, ocuparen la Sorbona. Per moltes ciutats, es mani-

festaren massivament als carrers. Xocaren de nou violentament amb les 

forces de l’ordre més dures, les Compagnies Républicaines de Securité, els temuts 

CRS. (L’actual president Sarkozy, dirigí com a ministre de l’Interior, directa-

ment, les operacions.) Treballadors de tota mena s’afegiren a les protestes. 

Tanmateix, pràcticament ningú no gosà afirmar, seriosament, que era una 

repetició calcada dels anteriors esdeveniments. Aquells van tenir lloc quan 

a França la situació econòmica anava prou bé, i, alhora, culturalment hi 

regnava una efervescència futurista i llibertària que esperava grans coses 

de l’esdevenidor. El 2006, en canvi, com ara, ningú no està tan segur de res. 

El canvi climàtic provocat per l’ésser humà, l’ombra creixent d’una crisi 

econòmica, la continuació dels genocidis o de l’esclafament —com al Tibet, 

com al Kurdistan, com a Darfur— de les nacions i llurs drets, les guerres 

On és la ira, on és la joia d’antany?
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neoimperials,  no permeten somiar gaire. A França mateix, durant l’esclat 

del 2006 l’atur dels joves ja era escandalós. I l’any anterior, al novembre 

del 2005, els suburbis havien esclatat amb ira, mentre membres joves de la 

primera i la segona generacions de joves musulmans immigrats, s’afanyaven 

a cremar milers d’automòbils pels carrers. Cap revolta ja no podia tenir el 

mateix simbolisme, ni la mateixa significació, ni les mateixes conseqüèn-

cies. La radicalitat del 68, ha desaparegut: la revolta de fa dos anys, era 

específica: contra una llei de contracte laboral de gent jove, no contra una 

visió del món, tot un ordre polític, i tot un sistema social de desigualtat. I, 

curiosament, els milions que es manifestaren el 2006 eren potser més, en 

nombre, que els del 1968.

Com a màxim, podríem arribar a sostenir que el moviment dit altermun-

dista —iniciat a Porto Alegre fa pocs anys— és, en algun sentit, hereu del 

Maig del 68. No és difícil pensar-ho: en la història sempre hi ha més conti-

nuïtats que no pas ruptures. Algunes coses en el tarannà d’avui recorden 

el 1968: la senzillesa (infantilisme?) de les anàlisis polítiques, la dimensió 

lúdica i aventurera dels participants, l’«antisistemisme» com a ideologia. 

Aquestes coses s’assemblen força al que entenem per Maig del 68. Altres, 

menys. Per primer cop, la mundialització ha avançat prou seriosament 

perquè el desplaçament de les iniciatives a la perifèria (el Brasil, l’Índia) 

sigui sovint palpable. (El teatre mediàtic i els vols assequibles hi ajuden.) 

El que més uneix, lamentablement, allò i això, és una 

manca de definició d’objectius. Dir avui «Un altre món és 

possible» és tan banal com dir, com feien els estudiants 

del 68, «La imaginació, al poder». Caldria saber, abans 

que res, quina mena de món és possible, quins són els 

elements factibles. Com calia saber, i no ens ho digueren, 

quina era la imaginació. Quin era el contingut específic 

d’aquella imaginació que havia de prendre el poder. Que 

no el prengué.

Fóra un error, tanmateix, menystenir allò que hom sovint anomena «els 

esdeveniments de 1968»: hi havia massa il·lusions nobles, massa esperances 

racionalment sostenibles, massa anhels justos perquè, avui, amb el cinisme 

dels desenganyats, ho recordem només com un lamentable accident en 

l’evolució de la història. Com quelcom moralment ignorable i històricament 

VIA06 04/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol

l’eclosió de la 

permissivitat i de 

l’hedonisme desfermat, 

consolidat en l’anomenat 

Swinging London, és 

d’aquell temps



180

secundari. En primer lloc, una reconstrucció adient dels esdeveniments 

hauria, com he dit, arrencar de soca-rel la interpretació «francocèntrica» de 

tot el que succeí: reafirmar l’abast de l’origen remot cultural nord-americà 

de tot el moviment: des de la nova literatura —Ginsberg, Kerouac— fins al 

mateix moviment estudiantil —com el de Califòrnia— i la lluita exemplar 

—Martin Luther King— contra el racisme i contra la guerra del Vietnam. 

Reafirmar l’abast també de la presència i la irrupció de moviments estu-

diantils fins llavors perifèrics i ignorats, com el de Mèxic, 

que va ser ofegat en sang, en una mesura incomparable 

amb el que passaria a Europa; incorporar-hi moviments 

estètics i d’alliberament de gènere i costums eròtics com 

els que començaren els anys seixanta a Anglaterra; donar 

a Itàlia i Alemanya la importància i pes que tingueren, i a 

la Primavera de Praga un pes molt i molt superior que als 

esdeveniments parisencs. Recuperar l’abast del moviment 

joiós dels joves pacifistes que duien flors a les mans i les 

repartien entre els vianants i els passavolants sorpresos sense por a fer el 

ridícul. Recordeu que pocs anys després, dins un mateix esperit d’alegria 

i pau, els fusells del soldats portuguesos duien clavellines al canó, i, sense 

cap tret, restabliren la democràcia al seu país. (Mentrestant, els esdeve-

niments que s’esqueien a casa nostra, com la Caputxinada del 1966, no 

eren equiparables als de fora, car la nostra gent estava enfeinada en una 

lluita distinta per aconseguir drets democràtics fonamentals i tradicionals 

—llibertat política, d’opinió, de reunió, sindical—, i, per tant, la nostra pre-

ocupació era molt més elemental i, en un cert sentit, desfasada, o prèvia, 

a allò que a França, volia el moviment del Maig. Ens podríem comparar, 

mutatis mutandis,  només amb la gent de Praga, a la mateixa època.)

Un cop reconstruït el passat amb més seny i menys eurocentrisme, però 

sobretot amb menys «francocentrisme», podrem començar a establir-ne, 

amb la deguda serenor, allò que ens resta del vast episodi de fa quatre de-

cennis: vull creure que tot no fou en va, ni penso que tingui raó ningú que 

pensi que no deixà rastre. Encara penso que, essencialment, el moviment 

—fins i tot el més radical i llibertari— fou a fi de bé, i que, en conjunt, ens 

apropà un xic més a la societat decent a la qual, avui, encara aspirem. No 

perdem la joia d’antany.

On és la ira, on és la joia d’antany?
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Filòsof. universitat Ramon llull

Carles llinàs
El maig del 68 
en perspectiva

no hi ha dubte que el maig del 68 no es pot considerar un esdeveniment al mateix 

nivell o a l’altura d’altres fites històriques que sí que han marcat un abans i un 

després, un punt d’inflexió o que han estat determinants en la periodització amb 

la qual els historiadors acostumen a fer més comprensible el pas del temps. Si ens 

fixem en alguns dels lemes més característics del maig del 68 sobre la «imagina-

ció», per exemple, o sobre el clima d’alliberament, d’emancipació o d’espontaneïtat 

enfront de la suposada asfixia induïda per les institucions tradicionals o fins i tot 

per la preeminència de la raó en la modernitat, ens adonem –diu l’autor– que es 

tracta d’elements que, tots ells, tenen una història anterior a 1968 i no pas exempta 

de contradiccions importants. és més, pretendre trobar quelcom semblant al que 

podríem anomenar l’essència del maig del 68 ens porta a adonar-nos que o bé no 

existeix, o bé la «transgressió» dels límits pertany a l’essencialitat real del món... 

i de la modernitat.

Hi ha certa classe de fenòmens col·lectius que, amb relativa independència 

de la seva importància objectiva, es converteixen en «fites» gràcies a les 

quals els historiadors poden establir perioditzacions dels temps i de les 

èpoques que fan del seu transcurs quelcom una mica menys inintel·ligible. 

La caiguda de Roma l’any 476, la de Constantinoble l’any 1453, l’arribada 

de Colom a Amèrica (1492), Luter clavant les seves tesis a la porta de la 

Universitat de Wittenberg (1517), la fi de la Guerra dels Trenta Anys i la pau 
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de Westfàlia (1648), la Declaració d’Independència dels Estats Units (1776), 

l’inici de la Revolució Francesa (1789), etc., són, tots ells, esdeveniments que 

serveixen posteriorment per fer una ullada «unificadora» sobre el passat 

endevinant-hi si més no uns mínims de sentit. Ningú no dubta de la seva 

rellevància, però tampoc ningú no pot dubtar del seu caràcter en part 

accidental: es tracta d’instants concrets-discrets en els quals cristal·litzen 

inquietuds, mutacions, llarguíssims processos, circumstàncies contingents 

i moltes altres coses que tenen tanta o més importància 

«en si» que aquests fets singulars. Simplement passa que 

«nusos» d’aquesta mena fan «còmoda» l’ordenació dels 

diferents períodes i ens ajuden a resseguir-los amb menys 

possibilitats de des-orientar-nos. Per tal de comprovar la 

seva relativa a-significança intrínseca només cal pregun-

tar-se què li deuria passar pel cap a la major part de la 

gent afectada pocs mesos, setmanes o fins i tot dies abans 

d’algun d’aquests esclats particulars. Van preveure el que succeiria? S’hi van 

poder preparar? Probablement, fora d’un grapat d’individus minúscul, la 

resposta ha de ser «no».

Insisteixo que això no treu gens ni mica d’importància als fets en si 

mateixos, sinó simplement ens ajuda a entendre la complexitat real del 

transcurs històric i la utilitat –principalment funcional– d’establir-hi 

«senyals indicadors»: facilitar-nos-en la comprensió un cop hem guanyat 

ja una certa perspectiva. 

Crec que és clar que el Maig del 68 no és un «nus» a l’altura dels que 

abans hem esmentat. Encara ens falta simplement distància per tal de poder 

decidir-ho definitivament, però quaranta anys són suficients per començar 

a col·locar la primavera francesa en el seu lloc, i més tenint en compte tot 

el que ha succeït des d’aleshores –en particular, i per exemple, el que va 

passar a l’est d’Europa entre els anys 1989 i 1991. El «lloc» d’aquell fet és 

«secundari» en relació amb d’altres de magnitud indiscutiblement superior, 

però no per aquest motiu deixa de ser útil si del que es tracta és d’acotar 

i comprendre els «subperíodes» de la història del món occidental en les 

darreres dècades i un conjunt d’esdeveniments que segur que han tingut 

el seu «eco» precisament en el que ha passat després i en tot allò que estem 

vivint en aquests moments. Una altra cosa és, naturalment, que aquesta 
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mateixa «sub-fita» constitueix en si el lloc de condensació de molts altres 

«moviments», de vegades gairebé imperceptibles –i dels quals sols uns pocs 

contemporanis van saber pressentir-ne el possible sentit i la direcció–, però 

fonamentals si el que pretenem és fer-nos càrrec de la situació actual.

Resulta relativament senzill determinar els elements «atmosfèrics» que, 

entre d’altres, portaren als fets del Maig del 68: una generació que ja no ha 

viscut la Segona Guerra Mundial i que s’enfronta al passat col·laboracionista 

d’una part dels seus pares; una generació, també, que viu en una època de 

benestar material certament única en la història sense deixar de tenir la 

impressió que amb això «no en té prou», que aquest benestar, com les cir-

cumstàncies i les institucions que l’han fet possible, són culpables respecte 

de les situacions que es pateixen en altres indrets del món i ofeguen, d’altra 

banda, dimensions de l’experiència i de l’existència essencials per a la vida 

humana com a tal; el desprestigi, per tant, de moltes de les institucions 

tradicionals; l’angoixa davant de fenòmens com la massificació de la uni-

versitat; l’inici de les inquietuds pel medi ambient en l’en-èssima reedició 

del clàssic impuls de «retorn a la naturalesa»; la guerra de Vietnam; la 

presència del marxisme en el món acadèmic i, en general, l’extensió d’un 

cert hiper-criticisme inspirat en Nietzsche, Freud i d’altres, que ja posa en 

dubte algunes de les evidències de l’humanisme il·lustrat, etc. En conjunt, 

un volum considerable de factors que caminen ben sovint en trajectòries 

contràries –per no dir contradictòries– i que feien difícil de preveure tant 

el que va succeir com, encara més, l’herència que deixaria el que anava a 

succeir...

Exactament en aquest punt convé de dir una cosa a hores d’ara absoluta-

ment evident per al lector atent dels paràgrafs anteriors: resultaria del tot 

incongruent amb les premisses que acabem d’establir que 

algú tractés d’assenyalar, i menys en quatre o cinc pàgines, 

l’essència del Maig del 68. Aquesta, o bé simplement no 

existeix, o bé és que pertany a l’essencialitat real dels fets 

del «món sensible» la contínua transgressió d’uns límits 

clarament de-finits. A què podem aspirar, doncs, com a 

màxim? A captar, si hi ha sort, un dels raigs de la idea –val 

a dir: un dels innombrables «punts de vista» inherents a 

la multi-formitat d’allò que, sent autènticament i sempre 
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en «comunió» amb moltes altres «formes», no pot deixar d’oferir un aspecte 

permanentment plural. El Maig del 68 en perspectiva...

Anem, doncs, al gra, i determinem d’alguna manera aquesta perspectiva 

envers la qual aquí només voldríem apuntar. Són famosos alguns dels lemes de 

la revolta del 1968 sobre la «imaginació» i n’és ben conegut el clima regnant 

en la direcció d’un alliberament de la vida espontània respecte de l’asfíxia 

induïda per les institucions tradicionals i fins i tot pel «concepte», la «raó» 

i altres instàncies presumptament «autònomes» de la modernitat mateixa. 

Repeteixo que aquests elements són uns entre molts d’altres i que tots ells 

tenen una història anterior al maig de l’any 1968 plena de conflictes interns 

i carregada de conseqüències radicals potencialment contradictòries. I és 

que justament és en això –en aquest caràcter potser almenys parcialment 

contradictori– que ara voldria fixar una mica la mirada: el Maig del 68 

representa un episodi més entre els moltíssims que en el transcurs dels 

darrers segles s’han proposat la utopia de la plena emancipació de l’ésser 

humà. Aquest episodi és en part el legítim successor d’altres previs en 

els quals alguns no deixaven de veure-hi un dels nervis fonamentals de 

la «modernitat». La progressiva realització d’aquest projecte d’autonomia, 

però, conté com a element paradoxal la simultània denúncia de la funció 

opressora dels moments anteriors i l’exigència d’una radicalització del 

procés de des-vinculació respecte de tota hetero-nomia, en la qual ara queda-

rien inclosos factors que abans foren considerats la base de l’emancipació 

(la «ciència», la «indústria», la democràcia «burgesa», etc.). Finalment, i en 

virtut de la dinàmica accelerada del mateix procés alliberador (i del seu 

caràcter com a procés –del seu caràcter processual), la revolta executa l’acte 

que denuncia, donant lloc a una forma d’independització radical de tota 

dependència que es transforma «dialècticament» en la possibilitat del seu 

contrari: una nova forma de sotmetiment.

La diferència amb altres moments històrics equiparables és ara tal 

volta que la successió de causes, efectes i contingències resulta tan ràpida 

en l’actual fase que la conseqüència no volguda ni tan sols pot ser fàcil-

ment detectada i, per tant, encara menys aproblemàticament atribuïda a 

continuació, com de costum, a les imperfeccions usuals en tot fenomen 

històric, als accidents externs o a la simple «reacció». La «imaginació» que 

es vol «al poder» contra, per exemple, la «raó científica i il·lustrada» –tan 
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fàcilment instrumentalitzada pels poders polítics i econòmics al servei 

del gran negoci armamentista– és potser immediatament la mateixa que 

Guy Debord, uns mesos abans de la revolta, ja denunciava com a desdobla-

ment irreal de la realitat social contemporània. La «revolució» esdevé així 

un acte suprem de lliure i alliberadora auto-des-realització imaginària –i tan 

efectiva és en l’execució d’aquest acte (com a iniciativa de la imaginació) 

que ella mateixa queda (es fa) indefensa i s’abandona (en la falsa realitat) al 

mercat de la «imatge» per a ús i consum de la població urbana en les seves 

estones d’oci. Com a voluntat d’emancipació, la revolta segueix movent-se 

en els paràmetres de la modernitat; com a voluntat d’una emancipació que 

considera opressora tota instància externa a la lliure creativitat imagina-

tiva de l’individu, inaugura amb els seus aldarulls l’era de la (després així 

anomenada) «postmodernitat» –i potser és aquest un dels trets objectius 

més rellevants que fan del Maig del 68 una fita certament útil amb vista 

a la «retolació» dels esdeveniments històrics de la darrera meitat del segle 

xx. Tant en un cas com en l’altre, sigui modern o postmodern, el procés de 

dissolució emancipadora de tota dependència pot ser contemplat, en una 

perspectiva si més no plausible, com a trànsit a un nou estadi de depen-

dència respecte d’una irrealitat tremendament real pel que fa al seu poder 

d’establir –o restablir– múltiples relacions de dominació. Guy Debord i la 

seva societat de l’espectacle com a document intel·lectual de l’a priori imme-

diat, i Michel Houellebecq i les seves partícules elementals com a document 

literari de l’a posteriori immediat. Potser fins i tot ens podríem estalviar 

moltes explicacions suplementàries...

No crec que ningú pugui llegir amb indiferència aquell passatge de Toc-

queville en què es parla de la inconsciència amb la qual l’aristocràcia francesa 

del xviii celebrava les seves festes i ballava sobre un sòl que 

estava a punt d’entrar en erupció i d’arrossegar-la a ella 

i al seu món al calaix de les coses passades. Ella mateixa 

segurament va generar moltes de les condicions que van 

fer possible –gairebé inevitable– la seva liquidació fins i 

tot física. Deu formar part de les zones obscures d’aquest 

món i de la nostra història que nosaltres mateixos no 

puguem veure sovint el que estem fent realment i que, 

més aviat al contrari, participem amb vertader entusiasme 
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en la preparació i en la celebració d’aquelles circumstàncies que posen un 

interrogant al costat mateix del que volíem aconseguir i del que volíem 

evitar. Tot segueix sent extraordinàriament imprevisible –i, malgrat el que 

un lector suspicaç potser podria esperar, això no té per força conseqüències 

només negatives. Al contrari: és probable que una de les fonts de l’actual 

desassossec i de les nostres des-gràcies sigui la voluntat de preveure massa 

coses, justament amb el desig d’emancipar-nos de les condicions externes 

fent-nos així més lliures. Dins d’uns límits, és clar que això resulta d’allò 

més raonable i recomanable. Però dins d’uns límits. L’afirmació «abstracta» i la 

voluntat d’assolir una auto-nomia il·limitada potser comporten l’alliberament 

d’una fletxa, si més no, en la direcció de la manca de llibertat incondicional. 

No hi ha aquí relacions causals purament lineals i mecàniques, però no pot 

ser impossible tampoc d’endevinar afinitats electives: la «imaginació al poder» 

i l’absolutament desinhibit exercici de la pròpia espontaneïtat (fins i tot al 

nivell de la vida més elementalment instintiva i corporalment aproblemà-

tica) potser han resultat en definitiva una manifestació extrema d’aquell 

«romanticisme polític» que algú fa temps va definir com a «ocasionalisme 

subjectivitzat». La realitat i les connexions reals entre les coses perden tota 

consistència –com podríem suportar que signifiquessin cap obstacle a la 

nostra in-dependència?– i es converteixen en «ocasions» per a l’«expressió» 

d’una subjectivitat des-encadenada, sovint ben ingènuament convençuda 

de la pròpia «originalitat», de la pròpia «no-convencionalitat» i gairebé de 

la pròpia «genialitat» –en qualsevol cas, del propi i indiscutible dret a ex-

posar-se com si un fos la primera aparició de l’ésser humà sobre la terra–, 

però immediatament preparada, per la mateixa naturalesa de les coses, 

a deixar-se caure en les servituds de tot allò que li prometi (i afalagui) la 

plena efectivitat del seu «ideal romàntic». L’auto-satisfacció imaginària del 

criticisme hipertrofiat anul·lant tota instància crítica real i auto-anul·lant-se 

en l’orgia d’un dionisisme sorprenentment ben adaptat als mecanismes 

del capitalisme tardà...

¿Que no hi ha alguna cosa d’això en els reality shows televisius o en altres 

de les moltes maneres en què avui posem en primer terme el que «sentim», 

el que «pensem», el que ens «passa» i el que «voldríem» que ens passés? ¿Que 

no hi ha alguna cosa d’això, mirant cap a una altra banda, en la manera 

en què ens relacionem amb l’Estat i amb les diferents administracions 

El maig del 68 en perspectiva



VIA06 05/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol

187

públiques, com si la seva funció hagués de ser la de garantir-nos directa-

ment la felicitat i la de protegir la nostra subjectivitat de les topades amb 

la realitat? Allò únic evident –seria temible oblidar-ho– és que sempre hi 

ha qui està disposat a treure les conseqüències de les nostres abdicacions 

respecte d’allò que és. Encara que aquest mateix nou poder també s’exerceixi 

sobretot imaginàriament i com a imperi sobre les imaginacions (¿hi hauria 

alguna cosa de veritat en l’afirmació que el to i les maneres d’una part 

important de l’actual discurs polític són parents legítims de la «fantasia 

creadora» del maig francès?), disposa tanmateix dels mecanismes necessaris 

per tal d’aterrar en les dimensions més pràctiques i materials de la vida dels 

ciutadans. I encara que el seu mateix funcionament d’esquena a la realitat 

el condemni a la llarga a ser desbordat per ella, sempre serem nosaltres 

els qui notarem més contundentment els efectes d’una existència sols en 

imatge –entre d’altres, els excessos i defectes surrealistes (en sentit literal) 

d’aquest mateix poder. Si ara poséssim exemples concrets d’iniciatives le-

gals que tenen a veure amb la sanitat o amb l’educació, 

amb els ambulatoris de la Seguretat Social o amb les 

universitats públiques i privades, el bon lector d’aquestes 

pàgines difícilment hi podria veure cap mena d’opció 

política immediata, i encara menys cap mena de decisió 

partidista, sinó més aviat l’intent de dur a terme una 

observació –tot l’imparcial que resulta possible als éssers 

humans– en la direcció de determinar les possibles fonts 

de sotmetiment que, per sobre de dretes i d’esquerres, 

bateguen en les romàntiques festes d’alliberament que 

de vegades ens preparem a nosaltres mateixos.
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Filòsof

Jordi graupera
maig del 68: plenitud, 
repressió, nihilisme

la importància històrica del maig del 68 s’anirà diluint amb els anys, si no és que ja 

s’ha diluït. Va ser una eclosió d’una mentalitat que feia temps que creixia i que va 

continuar després. Aquell maig va ser-ne, només, un nucli de significació. El motor 

principal de la revolta era una recerca de la plenitud, en un context de benestar 

rutinari i de consolidació del capitalisme. la resposta política dels revoltats, però, 

era totalitària i va quedar obsoleta de seguida. l’única conquesta original de la 

qual avui som, per sort, deutors és la consolidació de la dona en l’espai públic. Amb 

el temps, però, els principis que defensaren els joves del maig del 68 han acabat 

sent només una forma més de nihilisme. l’oblit de tot fonament i l’hipercriticisme 

buit han configurat una pedagogia que s’ha estès a les generacions posteriors i 

que ha donat lloc a una «persona circumstancial», atenta al present, adaptable, 

però impermeable a la reflexions essencials. En poques dècades, el maig del 68 

ha deixat de tenir importància per a les vides de les noves generacions. fins i tot 

els seus líders i icones han pactat amb la realitat i són indistingibles dels que van 

ser els seus enemics aquell maig.

La importància històrica del Maig del 68 s’anirà diluint amb els anys, si no 

és que ja s’ha diluït. Però la mentalitat que va fer eclosió ara fa quaranta 

anys ha triomfat més enllà de les consignes concretes que van ser procla-

mades, escrites i defensades amb llambordes. De fet, aquella mentalitat, 

els principis morals que l’amaraven, no van ser un invent d’aquell maig, 
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sinó que venien de molt enrere i eren gairebé un fet quan les costures de la 

França de De Gaulle van demostrar la seva obsolescència i la seva incapaci-

tat de contenir un model d’home i de dona nou, posseïdor d’un horitzó de 

referències immaculat: lluny de l’horror sensual de la guerra, de l’horror 

moral de la derrota de l’optimisme modern i de l’horror metafísic de la 

societat materialista, mecanicista i positivista. 

Contra els totalitarismes anteriors i les visions tancades de la societat, 

domesticadors de la idea de progrés o de destí, quasi no calia argumentar. Els 

arguments són tan puerils com el sistema que ataquen, perquè no entenen 

els plecs irracionals i els camins que han dut de la idea a la mort. Hi havia 

l’experiència, l’experiència francesa de l’ocupació, el col·laboracionisme, 

el silenci. Hi havia l’experiència de la mort, de la guerra, del dolor, de 

l’holocaust, de Nuremberg, però també de la capacitat antropològica de 

sobreviure, anar passant, empènyer de nou la vida cap al benestar i el progrés 

material. La França que van combatre els joves universitaris del 68 no era 

un país d’homes valents, era un país de supervivents d’esma. Supervivents 

d’ells mateixos. Més naturalesa que voluntat. Un desert moral poblat de 

convencions antigues, hipocresies oxidades i autoritats de cartró pedra. 

Però l’horitzó de referències dels revoltats també era immaculat per una 

altra raó: no s’havien enfrontat amb la vida. També ells necessitaven una 

experiència i un destí. La transmissió de les experiències anteriors s’havia 

convertit en un feix de mitges mentides i d’imatges impactants, i la societat 

i la intel·lectualitat havien renunciat a la idea de substància, de contingut 

primer o d’essència. A la mentalitat dels joves del Maig del 68 li era possi-

ble de conquerir només la circumstància, l’accidentalitat, el relativisme. I 

aquest és el llegat que ens van deixar als que hem nascut després. 

La naturalesa psicològica d’aquelles generacions va dur a una nova hege-

monia pedagògica. La recerca principal d’aquella revolta era 

una recerca de la plenitud de l’home i de la dona. Aquest 

és el rerefons que ha sobreviscut i ha conformat ideolo-

gies polítiques o socials. La política estricta, la proposta 

d’un ordenament social determinat o les reivindicacions 

concretes han empal·lidit, i n’ha restat només l’estètica, 

perquè n’era la part més potent. La revolució social que 

va néixer aquell maig va morir abans del juliol. 
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La recerca de la plenitud s’expressava amb una reivindicació de la moral 

subjectiva. Del perspectivisme en el comportament. D’una llibertat entesa 

com la contravenció de la norma i del costum. Es proclamava la bondat 

de l’angelisme emocional i de l’exploració de l’obscur moral. La cara de 

l’ésser que la convenció havia ocultat. L’enèsim retorn al naturalisme, 

l’animalisme o l’instint dels homes, fora de tota construcció social. En 

aquest sentit, el rerefons moral del 68 semblava ser llibertari: però era un 

llibertarisme justificat en la lluita contra el poder. Una reacció contra la 

suposada opressió dels poders dominants. Aquesta reacció va dur algunes 

conquestes que hem anomenat llibertat sexual, llibertat de la dona, llibertat 

moral, i que han canviat el significat de paraules com vocació i han creat 

conceptes com el de realització personal. Es tractava, i es tracta, d’una passa 

més cap a la fragmentació individual. Hi havia una tensió hipercrítica, 

però de mica en mica l’objecte de la crítica ha acabat sent insignificant i 

ha restat només la liberalitat com a principi inalienable. 

El problema, com sempre, no era ben bé quina convenció 

els encotillava, sinó l’home i les seves potències, l’home 

i les seves eleccions, l’home i les seves determinacions. 

Quan els propagandistes de la revolta van dir «imagi-

nació al poder», potser es referien a les estructures antigues del poder 

social, potser s’oposaven al patró, al burgès o al capellà; però la frase és 

igualment aplicable a l’interior de l’ésser. La segona meitat del segle xx ja 

havia assistit a l’autòpsia del jo, i n’havia fet una taxonomia cartesiana, 

kantiana, nietzschiana, freudiana i també marxista, etc. La primacia de la 

imaginació trenca amb el monopoli de la memòria, de la voluntat o de la 

racionalitat segons el cas. La imaginació vista no només com un element 

positiu, sinó fins i tot com l’element central del desenvolupament «perso-

nal», significa la pèrdua, o més ben dit: l’oblit, del límit, de la tradició, de 

la llei o de la transmissió de valor, moral, etc. Allò que semblava diferenciar 

l’home del regne animal era la capacitat de transmetre un coneixement 

que s’engrandís amb cada generació i que substituís l’instint com a patró. 

Fer de la imaginació el zenit és fer un pas més. Un pas que porta implícit 

el «deixar-se anar», la destrucció de la contenció i la sublimació. 

Les conseqüències pedagògiques d’aquesta aposta són ambivalents. 

D’una banda, s’ha abolit la repressió, la presó cultural en l’exercici de la 
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pròpia voluntat, sobretot en el paper de gènere: potser 

l’única conquesta original sigui la creació de l’espai públic 

permeable a les dones i a la feminitat. També ha permès 

explorar satisfactòriament els límits de la pròpia individu-

alitat, conservar la indisponible esfera de la individualitat 

i de la intimitat com un espai anormatiu, i fer esclatar 

espiritualitats més autèntiques i honestes. 

Però, d’altra banda, la identificació de la repressió en 

tots els àmbits de la vida ha impedit construir cap moral 

provisional. «Prohibit prohibir» és una màxima que s’ha estès en la pedagogia 

contemporània, si més no en la seva praxi, perquè es desconfia del poder 

de la prohibició més que de qualsevol altre poder. L’absència de límit ha 

portat caràcters amorfs incapaços de pensar en els fonaments i de saber 

fins on estan disposats a arribar. El resultat són persones circumstancials, 

de gran adaptabilitat, al límit de la seva creativitat. Persones accidentals 

que tenen comportaments adherits a les situacions, la fortalesa de les quals 

se sustenta en la fortalesa de la situació en què viuen i en la seva capacitat 

per no perdre els trens del present, encara que no vagin enlloc. Es diguin 

líquids o fashion victims, els europeus educats en la nova mentalitat postmo-

derna estan més pendents dels finals, del preciosisme de l’aresta, que dels 

principis o la base. La bona nova de la fi de les societats granítiques no ha 

estat superada amb una nova plenitud, només amb la promesa d’una ple-

nitud que no ha arribat, i que havia d’arribar pel simple exercici de l’oblit 

del passat i la imaginació del futur. Que hi ha molta frustració darrere la 

volubilitat és demostrable fàcilment amb la desesperada adherència a la 

insubstancialitat estètica, espiritual o psicològica, sumada a les seguretats 

sorgides de la química, la farmacologia o un cientisme supersticiós. 

Ara bé, paradoxalment, la proposta política que hi havia darrere de 

la protesta era totalitària. Marxista, llibertària-marxista, neomaoista o 

anarcosindicalista, tant era el nom que es proclamés, la mentalitat revolu-

cionària que impregnava les arengues d’aquells dies eren selvàtiques: ser 

més forts per conquerir el poder, dialèctiques de guillotina i dictadura del 

proletariat. El materialisme dialèctic, en les seves versions marcusianes o 

soviètiques, orientals o de guerrilla sud-americana, plantejaven un igualita-

risme col·lectiu més rígid que l’imperatiu categòric de la moral establerta. 
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La crítica al capitalisme, que era sobretot una crítica al mercantilisme o 

a la comprensió de la persona com un producte, trobava el seu pols en el 

paradís col·lectivista. 

És així que les masses obreres s’adheriren al projecte. Les condicions 

salarials, la lenta infiltració del progrés material en les classes més baixes, 

la sensació de rutina i esclavatge que donava l’estabilitat de dues dècades 

eren suficients perquè el discurs dels nous universitaris, dels habitants de 

la primera universitat de masses de la història, acomplexats per la riquesa 

dels seus pares, s’empeltés en les reivindicacions clàssiques del moviment 

obrer. Efímerament i infructuosa, però sens dubte capaç d’una pirotècnia 

inèdita. Aquesta va ser la raó de l’emmirallament i l’admiració que aquest 

moviment va generar a casa nostra. La frustració era germen d’una nova 

repressió política, però va arribar massa tard, per sort. El capitalisme pos-

tindustrial ja s’havia obert camí: la presència de tots aquells estudiants 

n’era una bona mostra. I les promeses del consum, del benestar i de la 

comoditat eren ja prou enèrgiques per corrompre els ideals de la prima-

vera dels pobles. De fet, aquells estudiants «benmenjats» van mostrar una 

incapacitat per comprendre les virtuts del liberalisme polític i econòmic 

–encara per desenvolupar a casa nostra, per cert, fills com són d’aquella 

època alguns dels nostres representants polítics i socials. Amb el temps, 

aquells ideòlegs, i els seus gurus estètics o artístics, han pactat amb la rea-

litat. Són llibertaris-ecologistes o europostcomunistes de 

roba de disseny. Les seves proclames i els seus programes 

es vesteixen de pseudorevolucionaris per trobar una jus-

tificació prou ampla, que tapi les seves vergonyes. Això 

demostra que el triomf del 68 polític és sobretot estètic, 

i encara: és molt minoritari o troba la seva massa en els 

adolescents. Amb el món que van deixar, la majoria s’hi 

fa una samarreta que imita una icona, un grafit o una 

proclama-acudit.

De tot plegat n’ha quedat un nihilisme. L’hipercriticisme buit. La 

contestació sistemàtica. La sensació que res no és prou. L’actitud crítica 

no ha arrelat com un motor de creixement, ni tan sols les apel·lacions a 

la llibertat del jo han dut a grans construccions alliberades. Vitalment, la 

cosa ha quedat en un «no» permanent. Una negació de tot el que no sigui 

Maig del 68: plenitud, repressió, nihilisme
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la pròpia perspectiva, i en conseqüència, un solipsisme de fons tan radical 

que no admet ni col·lectius, ni futurs, ni destins. El petit plaer de cada dia 

i el petit plaer de cada nit és l’única aspiració raonable en un entorn buit 

d’espais comuns o de trobada. L’educació, mer ensinistrament. El materi-

alisme que pretenien denunciar els revoltats ha trobat en la seva mirada 

àcrata el seu apogeu. 

Així, el moviment filosòfic de la segona meitat del 

segle xx a Occident, del qual el Maig del 68 és només un 

nucli de significació, ha acabat amb l’humanisme tal 

com s’entenia fins aleshores. El vèrtex central del vell 

humanisme era la domesticació de l’home, en sentit 

ampli. La revolta contra l’establert i la frustració contra 

el determinisme educatiu van acabar amb aquell somni. 

Perquè l’humanisme, com la modernitat, i fins i tot com certa escatologia 

religiosa, era capaç d’imaginar un destí, un telós, una finalitat desitjable o 

inevitable. I per això la idea de progrés o de creixement tenia algun sentit, 

per borrós que fos. Per horrible que fos. Si abans, grosso modo, es podia dir 

que llegir era important perquè millorava la persona i el seu ethos, avui ja 

no té cap sentit parlar d’aquesta mena d’educació. Tota lectura és venuda 

com una solució estètica, social i hipòcrita, i tot aprenentatge viu sota el 

prisma de l’utilitarisme o de l’especialització tècnica: nínxols de mercat, 

o closca d’escamarlà: tou per dins, articulat per fora. 

Avui, ideòlegs de l’hedonisme postmodern com Lipovetsky parlen d’hi-

permodernitat per referir-se a l’època que creien haver inaugurat i que, 

en acabat, ha resultat ser una decadència del moment anterior. Reputats 

agitadors d’idees com Sloterdijk parlen ja de posthumanisme i de la so-

cietat tecnohumana com l’escenari sobre el qual cal reflexionar i per al 

qual cal proposar alguna sortida. El Maig del 68 no diu res vitalment a les 

noves generacions. Són deutores de la revolució de les dones i d’una certa 

permissivitat moral, molt oxigenada, però no el tenen com un referent 

d’actuació ni de reflexió, precisament perquè el rerefons d’aquell maig, i 

del pensament que representa, és l’aniquilació dels referents i de la validesa 

de qualsevol idea forta, fonamentada o subjecte de discussió. 

La persona circumstancial, contraconvencional, quan busca el seu pols, 

troba només el seu buit. I acaba sent un recipient conservador, vestit de revivals 
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de gran perfecció estètica. No només li manca la substància, li manca també 

el coneixement sobre el perill i els inconvenients d’algunes concepcions 

sobre «la veritat última» o la «finalitat de les nostres accions». En l’era de 

la democràcia mediàtica, el famós «capital» ha conquerit el món interior 

fins a l’avarícia. I les satisfaccions que produeix són només aparents: estats 

transitoris entre dues angoixes. És aquest el llegat dels llibertaris.

És evident que la batalla que els reaccionaris plantegen a aquest escenari 

està condemnada al fracàs. El seu passat ja ha estat superat per aquesta 

onada. Cada vegada que sigui restablert, serà derrocat per la mateixa força 

destructora. Perquè la pregunta original que motivà que avui parlem del 

Maig del 68 continua vigent. On, com, quan, la plenitud? 

I ni la del 68 ni l’anterior han estat respostes vàlides. Els 

significats de la llibertat, de l’esperit, del benestar i de 

la convivència esperen ser, un cop més, qüestionats i 

edificats.

Cap on anem no ho sap ningú, les generacions educa-

des sobre aquest paradigma són massa heterogènies per 

fer-ne abstracció. Potser és massa d’hora per impulsar 

un canvi de rumb. El magma de creences, racionalitats, 

perspectives i particularismes haurà de sedimentar abans 

no sigui possible l’elaboració d’un mapa o d’un full de 

ruta. La desconfiança i el recel cap a grans idees i la passió estètica poden 

fer vàlida l’opció del carisma com a única legitimació política i social. Però 

més cínica, més desencantada que fa cent anys; potser més brutal o potser 

molt efímera. La recerca d’un fonament nou per a l’ètica és la primera tasca 

urgent de les mentalitats futures. 
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Introducció
No és objecte d’aquest article entrar en la 
definició i matisació dels diversos termes 
que, d’una manera o una altra, incideixen 
en la conceptualització del que volem 
expressar amb el terme terra. De totes 
maneres, aquest seria un exercici necessari 
per tal d’aportar un major rigor al nostre 
plantejament, però aquest aprofundiment 
el deixarem per a una altra ocasió.

Per això, farem servir amb la mateixa 
categoria conceptual termes com terra, 
territori, paisatge, entorn natural, espai físic 
o medi ambient. És a dir, sigui quin sigui el 
terme que emprem, l’interpretarem com 
l’espai físic que identifiquem com a propi 
i el sentiment de pertinença i estimació 
que genera; tant des de la perspectiva 
més «tangible» o «racional» (que inclou 
una aproximació més ambiental) com 
des de la més «intangible» o «emocional» 
(una aproximació estètica o espiritual, 
per exemple). Deixarem de banda, però, 
aquella concepció que es relacionaria més 
amb la política territorial d’un govern, com 
el procés de construcció física de la nació 
(l’urbanisme, les infraestructures...) o com 
el pensament d’ordenació territorial del 
país (el model administratiu...). 

Tot sentiment nacional té una relació 
estreta amb la seva terra, amb el seu terri-
tori, ni que sigui amb l’imaginat. Gairebé 
sempre, l’estimació i defensa de la terra 
és la base sobre la qual es construeix un 
moviment patriòtic. El territori acull la 
gent, la nació…, i, per això, també les 
seves expressions ideològiques. De la 
mateixa manera, podem constatar que el 
catalanisme s’ha definit també des de la 
identificació amb aquest entorn. 

En un moment de ple debat sobre la 
refundació, reinterpretació, reformula-
ció del catalanisme, escau que aportem 
algunes reflexions sobre la relació del 
catalanisme amb la idea de «terra» (de 
l’entorn natural, del paisatge, del territo-
ri...). És a dir, com ha incidit en els orígens 
i en el desenvolupament del catalanisme 
polític i com pot incidir –des dels diversos 
vessants– en els fonaments i en la definició 
del catalanisme dels nous temps.

La nostra tesi de partida és que la 
formulació original i tradicional del ca-
talanisme té en la identificació amb un 
paisatge nacional, amb la defensa d’un 
particularisme també «natural», un dels 
seus fonaments. Però amb un matís clau: 
mentre que és força clar que el catala-

El catalanisme i la terra: una 
aproximació fonamental*
Jordi rodó
consultor. Director de quaderna

*Aquest article caldria considerar-lo en el marc del Dossier publicat a vIA5 «Territoris en transició».



nisme «cultural» se sustenta en aquesta 
idea de territori, el catalanisme «polític» 
–com a formulació doctrinal, d’estructura 
nacional– no l’assumeix amb la mateixa 
intensitat i evidència. 

Aquesta idea la desenvoluparem a partir 
de tres visions:

- amb una aproximació a la relació 
d’identitat i «terra»: de com el territori 
conforma una identitat i com aquest es 
pot interpretar en el cas català;

- amb una aproximació als fonaments 
«territorials» del catalanisme: de com ha 
estat tractat des del catalanisme polític 
i cultural;

- amb la redefinició del catalanisme 
des del «territori»: una reflexió i una 
proposta sobre com hauria d’incidir en 
el nou catalanisme.

Aproximació a la relació d’identitat i 
«territori»
Identitat és un concepte complex, amb 
múltiples sentits i interpretacions, per-
què les identitats també són complexes. 
Podem parlar de la identitat individual o 
col·lectiva, a partir de la cultura, la llen-
gua, la religió, l’ètnia, la classe, el sexe…, 
de cada cosa per ella sola o de totes les 
possibles combinacions entre elles.

La identitat està formada per elements 
estructurals, amb voluntat de permanèn-
cia, que són motors o conductors de la 
identitat i que en constitueixen l’arrel 
–per tant, elements radicals (llengua, ins-
titucions, història, territori, dret…)–, i per 
elements conjunturals, més transitoris, que 
canvien més ràpidament i que són menys 
centrals –per tant, elements desinencials 
(conjuntura, manera de ser, estil d’actuar, 
relacions, manera de resoldre conflictes, 
societat civil...).1 Els elements permanents 
són la quaderna de la nostra arquitectura 

nacional, aquelles costelles que permeten 
construir i mantenir un corpus, una 
estructura nacional completa.

Tant els elements «estructurals» com 
els «conjunturals» tenen components ra-
cionals, «objectius», i també components 
emocionals, espirituals, que se’n deriven. 
Tots aquests components conformen un 
imaginari col·lectiu d’identificació amb 
uns valors, amb una cultura pròpia; i, 
d’altra banda, conformen una manera 
d’interpretar la pròpia realitat i una 
manera de veure el món. En tot cas, es 
tracta d’un procés volitiu, d’una voluntat 
d’ésser i de pervivència que es transmet 
generacionalment.

L’assumpció d’identitat també comporta 
identificar-se amb el futur, amb un esperit 
de continuïtat, de transcendència gene-
racional. Cal entendre que la identitat 
s’anirà transformant però sense perdre 
el pòsit històric: sentint-se baula d’una 
herència alhora que s’afronta un present 
enxarxat de múltiples influències externes. 
Segurament ja no és possible una identitat 
que es transmeti a la següent generació 
amb unes mateixes pautes immutables: 
les generacions no comparteixen tots els 
valors i referents, ni ho fan amb la mateixa 
intensitat com a persones, com a societat, 
ni tampoc com a identitat (els límits de la 
qual són cada cop més difusos).

En aquest sentit, què hi ha de més 
tangible que transmetre a les generacions 
el propi territori en què es dóna aquesta 
identitat? Encara que hom sigui foragitat 
de la seva terra i perdi el contacte directe 
amb ella, aquesta sempre roman com a 
referent simbòlic, espiritual. Si la llengua 
és l’esperit que ens mou (com deia Foix), 
la terra, el paisatge, seria la nostra àncora, 
el nostre fondeig, el nostre port.

Existeix un component atàvic, i també 
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antropològic, en la relació de les persones 
amb l’entorn que està en la base de la 
identitat catalana: anar a buscar bolets, 
cagar el tió, encendre les fogueres de 
Sant Joan; els topònims i els cognoms; 
etc. Per això, ni llengua ni terra no es 
poden entendre per separat: defensar el 
paisatge és defensar els mots; preservar 
l’entorn és preservar la llengua; menys 
biodiversitat i menys diversitat cultural 
és la mateixa pèrdua. 

D’entrada, podem identificar tres apro-
ximacions en la relació íntima de la gent 
amb la terra, amb el seu paisatge: 2

- amb l’estructura bàsica del territori, és 
a dir, el patrimoni natural: les muntanyes, 
els boscos, els rius…;

- amb el territori transformat: la relació 
de la gent amb l’entorn natural ve marca-
da per l’explotació dels seus recursos (els 
paisatges originats per la secular activitat 
agropecuària, per la silvicultura…) i pel 
model d’ocupació d’aquest;

- amb el patrimoni «artificial»: el patrimo-
ni històric, arquitectònic i monumental, 
o el patrimoni espiritual i simbòlic, que 
hem construït i identificat amb el nostre 
paisatge. Una artificialitat incorporada al 
paisatge des de l’harmonia i la mesura (la 
masia, l’ermita, el poble, el pont, el molí, 
el camí, la feixa…).

El fet que el patrimoni natural de 
Catalunya sigui bàsic per explicar la seva 
identitat es deu tant als seus aspectes 
estrictament relacionats amb la biodiver-
sitat com a factors econòmics (explotació 
forestal), estètics (paisatge) o culturals 
(la relació ancestral de la gent amb els 
referents naturals). 

L’estructura bàsica del territori (els rius, 
les valls, les muntanyes, els boscos...) ha estat 
transformada per l’acció de les persones 
tot dotant-la del seu perfil i personalitat 

actual. La transformació del territori es 
tradueix fonamentalment en el tipus de 
paisatges humanitzats que tenim, fruit 
del model d’ocupació d’aquest terreny i 
de l’esforç secular de la població que ha 
deixat la seva particular empremta en un 
patrimoni col·lectiu d’alt valor. La diver-
sitat i la riquesa del paisatge d’un país 
com Catalunya s’explica pel seu relleu, 
geologia, biologia, clima, hidrologia..., 
però, també, per l’acció de la gent, pel 
treball de transformació i adaptació a les 
seves necessitats. Així, amb l’agricultura, 
la silvicultura, la ramaderia, la indústria, 
la mineria, el model d’urbanització o les 
xarxes de transport, s’ha conformat un 
entorn específic.

La interacció dels aspectes naturals i 
de l’acció humana fan, per tant, que un 
territori tingui un paisatge propi en què 
es reconeixen els seus habitants i que 
conforma una part essencial de la seva 
identitat. Alhora que transformen el seu 
entorn, les persones estan llaurant una 
identitat –una cultura– pròpia que explica 
la seva evolució al llarg del temps. Per això, 
el paisatge conté, en essència, l’explicació 
d’allò que som: la història i la cultura, la 
forma de treballar la terra i d’habitar-la, 
la cuina i els costums... 

Deia Jaume Vicens Vives que Catalunya 
és un poble de pagesos: «Casa i família, 
mas i terra, vet ací el poderós enreixat de 
la subestructura social catalana abans i 
després del segle xiv [...]. Cada català té la 
seva casa pairal –encara que només sigui en 
la il·lusió que el porta, imaginativament, a 
l’avi o rebesavi que en sortiren un dia [...]». 
És aquest sentit social de la terra, aquest 
imaginari rural que tots tenim, el que ens 
arrela definitivament a un paisatge que 
sentim propi.

Aquest procés històric es tradueix en 
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un procés cultural, en la conformació 
dels elements tangibles o intangibles 
que formen la cultura d’un poble, el seu 
paisatge cultural; en definitiva, aquells que 
són l’ànima d’un país. La cultura, entesa 
de manera àmplia i multidimensional, és 
el valor afegit que les persones aporten 
al territori: un valor en forma d’obra (els 
monuments, l’art), de llengua (el nom 
de les coses i dels llocs), d’esperit (les 
creences...), l’expressió popular (les festes, 
els costums, la gastronomia...). Tot plegat 
conforma un univers singular que, des 
d’una extraordinària diversitat, trobem 
sintetitzat en l’espai nacional.

El patrimoni natural també representa 
un tret fonamental per a la identitat, 
atès que alguns dels seus elements més 
destacats conformen part de l’imaginari 
col·lectiu. El valor simbòlic d’aquest pai-
satge nacional va estretament vinculat 
a l’esdevenidor històric i al seu grau de 
referència amb la identitat de Catalunya. 
Per això, el patrimoni natural esdevé 
patrimoni nacional i referent espiritual: 
els arbres (el Pi de les Tres Branques), les 
muntanyes (el Montseny, Montserrat, 
el Canigó, el Pedraforca…); el clima (la 
tramuntana, la boira…); els rius (l’Ebre, 
el Llobregat...); les flors (la ginesta); les 
cingleres amb santuaris; etc. Un patrimoni 
que també identifiquem amb pàtria a 
partir de poetes, de cançons, d’aplecs, de 
tradicions, de llegendes…

Fonaments «territorials» del catalanis-
me 
En tot el procés «constitutiu» del catala-
nisme polític observem que aquest s’ha 
acompanyat sempre d’un moviment social, 
cultural, intel·lectual que li ha proporcio-
nat uns cànons ideològics, cívics i estètics. 

Aquests moviments tenen sempre un 
doble vessant, tant cultural com polític, 
tant conservador com progressista, però 
sempre marquen uns cànons a seguir per 
les elits del país en l’art, l’arquitectura, la 
literatura, l’economia o la política. Així, 
Renaixença, modernisme, noucentisme, 
avantguardisme..., són sinònims de 
catalanisme en les respectives èpoques 
d’apogeu.

Fins a mitjan segle xix, el romanticis-
me desperta el gust pel medievalisme i 
l’esplendor nacional que la Renaixença 
aprofita per desvetllar la consciència col-
lectiva intel·lectual i nacional. Al tombant 
de segle, el modernisme vol transformar 
una cultura catalana que entén regional 
i tradicionalista en una cultura nacional 
i moderna. Posteriorment, amb el nou-
centisme –des de l’ordre, el classicisme, 
la racionalitat i la sobrietat–, neix una 
proposta estètica i cultural que promou 
l’actuació política a través de la Manco-
munitat. Posteriorment l’avantguardisme 
trenca amb l’anterior corrent rebutjant les 
seves regles estètiques. I ja, amb la nova 
Generalitat, Macià sintetitza la instituci-
onalitat noucentista i l’inconformisme 
avantguardista. Immediatament, la guerra 
i l’exili s’encarregaran de desfer el somni 
d’una nació il·lustrada. Successivament, 
doncs, al llarg d’un segle, uns moviments 
van superant els altres i alhora s’hi van 
empeltant. Així, amb les idees i la política, 
amb la literatura, l’arquitectura, la prem-
sa, l’excursionisme, la música, la ciència, 
l’economia..., Catalunya s’«inventa» el 
nacionalisme català.

Sigui com vulgui, la construcció del 
catalanisme com a moviment polític, 
social, cultural i intel·lectual i la consti-
tució moderna de la nostra identitat (del 
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segle xix fins a mitjan segle xx) no s’han 
basat en cap cas en la raça o la religió sinó 
en una gran capacitat d’adaptabilitat, 
d’integració i de versatilitat. Per això, el 
catalanisme sempre s’ha relacionat amb 
la modernitat, amb els novíssims movi-
ments ideològics i culturals europeus i 
s’ha situat a l’avantguarda de la defensa 
de la democràcia, dels drets i els deures 
individuals i col·lectius. 

Aquestes premisses del catalanisme 
s’han anat repetint històricament. També 
hi apareix, com a component essencial, 
la reivindicació del propi territori, de la 
natura i del paisatge, de la terra.

A continuació, observarem com es dóna 
aquest fet fixant-nos en alguns dels prin-
cipals referents del catalanisme, especial-
ment en els seus moments fundacionals i 
a partir dels seus principals protagonistes. 
Ho farem en dos vessants:

- el polític (les formulacions polítiques 
i els seus lideratges), i 

- el cultural (les institucions i els creadors 
d’una cultura nacional).

En el primer vessant hem triat com a 
referents Lo catalanisme, d’Almirall (1886); 
La tradició catalana, de Torras i Bages (1892); 
les Bases de Manresa (1892); i La nacionalitat 
catalana, de Prat de la Riba (1906). Pel que 
fa al vessant cultural i social, hem seguit 
el fil cronològic dels grans moviments 
propers al catalanisme i ens hem fixat en 
la literatura, en la ciència i el coneixement, 
en les arts i l’arquitectura, en les institu-
cions..., i en els personatges de més relleu 
en cadascun dels camps.

Com ja hem avançat en la introducció, 
una primera visió –no prou aprofundida, 
és clar– d’aquests referents i d’altres ens 
aporta un primer element a considerar: en 
la majoria de les formulacions doctrinals 

que fonamenten el catalanisme polític no 
es troben referències explícites o propostes 
exclusives a la importància del territori, 
tant pel que fa al seu coneixement i a la 
seva preservació com a la seva assimila-
ció a elements simbòlics i a icones del 
catalanisme. 

Des dels memorials de greuges del 1760 
i el 1885 fins a les Bases de Manresa del 
1892, cap compilació de drets i deures ni 
cap reivindicació nacional es basen en 
la identificació del catalanisme amb la 
«terra». Tampoc no ho fan els «llibres de 
capçalera» del nacionalisme, com els es-
mentats d’Almirall, Torras i Bages i Prat de 
la Riba. Però tampoc no ho fan els postulats 
polítics de la República i dels partits de la 
transició democràtica, ni els estatuts de 
Núria o de Sau (tot i tenir reminiscències 
geogràfiques en el seu nom...). No serà 
fins al recent Estatut de 2006 que, en el 
seu preàmbul, hi ha tota una declaració 
d’intencions en aquest sentit.3

En canvi, quan el catalanisme beu de les 
fonts culturals, de les expressions de les 
lletres, de les arts o de la ciència, aquest 
territori esdevé el corpus central de la 
creació dels grans personatges de la nostra 
cultura nacional. Vegem-ne un breu resum 
a partir d’una visió cronològica. 

Renaixença: les arrels
El que potser identifica més la Renaixença 
com a moviment és que es tracta, sobretot, 
d’un corrent catalanista històrico-literari 
que persegueix una consciència nacional 
col·lectiva, tant en la seva dimensió intel-
lectual com en la popular. Deixant de banda 
el component polític de la Renaixença i els 
seus impulsors (Almirall, Mañé i Flaquer, 
Duran i Bas, Collell, Torras i Bages…), que 
ja hem dit que fan poca referència al 
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component natural-territorial del cata-
lanisme, ens fixarem en els que podem 
considerar els dos grans braços executors 
d’aquest renaixement nacional: les lletres 
i l’excursionisme.

La Renaixença comporta el despertar 
cultural de Catalunya en molts camps 
fins aleshores adormits o inexistents i que 
esdevenen motors d’aquest desvetllament 
nacional enfocat en la recuperació de la 
llengua catalana, des de la premsa fins 
al cant coral. Però, sens dubte, el català 
reneix a partir de la literatura (abastant 
tres grans corrents: el romanticisme, el 
realisme, el naturalisme) i de les seves 
grans icones, com Jacint Verdaguer, Àngel 
Guimerà o Narcís Oller.

Se sol considerar com a inici del procés 
de renaixença nacional la publicació, el 
1833, de l’Oda a la Pàtria, de Bonaventura 
Carles Aribau. És significatiu que aquest 
primer poema «catalanista», escrit des 
de la nostàlgia per la visió llunyana de 
la pàtria, es refereixi a la llengua, és clar, 
però també –en igual preeminència– al 
paisatge físic amb què s’identifica: «A Déu 
siau, turons, per sempre á Déu siau;/ O 
serras desiguals, que allí en la patria mia/ 
Dels nuvols é del cel de lluny vos distingia/ 
Per lo repos etern, per lo color mes blau./ 
Adéu tú, vell Montseny, […]./ Com coneixer 
pogués lo front de mos parents;/ Coneixia 
també lo só de los torrents/ Com la veu 
de ma mare, ó de mon fill los plors. […]/ 
Axi d'arbre migrat á terras apartadas/ 
Son gust perden los fruits, é son perfum 
las flors.[…]/E veig del Llobregat la platja 
serpentina; […]».

Les mateixes referències podríem trobar 
en el recull de poemes de J. Rubió i Ors 
(Lo Gayter del Llobregat) el 1841 amb el 
pròleg que es considera el manifest de la 

Renaixença. De la mateixa època, els Jocs 
Florals (instituïts el 1859) donen cohesió al 
moviment i serveixen de punt de trobada 
i de plataforma per donar a conèixer els 
escriptors.

En tots els casos, però especialment 
en el de Verdaguer, l’entorn natural re-
presenta un element fonamental en la 
seva destil·lació de patriotisme literari 
emanat de l’amor a la terra. Així, poemes 
èpics com Canigó o poemes patriòtics com 
L’emigrant o Lo Pi de les Tres Branques són un 
cant apassionat a la natura i al paisatge 
com a referents nacionals.

Però potser la Renaixença no hauria 
estat el que ha estat (i ens limitaríem a 
parlar d’un simple moviment literari i no 
d’un moviment de renaixement nacional) 
sense l’excursionisme. L’excursionisme, 
a Catalunya, va associat a catalanisme, a 
terra, a història, a natura o ciència, d’ençà 
de l’aparició el 1876 de la primera entitat 
excursionista: l’Associació Catalanista 
d’Excursions Científiques (ACEC).4 L’afany 
per conèixer i estimar el territori –amb 
sentit cientista i patriòtic alhora– va ser, 
des dels orígens de la Renaixença, un dels 
motors de la cultura catalana. La passió 
per la natura de l’excursionisme català 
va influir poderosament en la societat del 
seu temps i en el futur del catalanisme 
polític. 

A partir d’aquells primers excursionistes 
organitzats, aquest moviment esdevé punta 
de llança de la salvaguarda del patrimoni 
històric i natural de Catalunya i de la 
conscienciació per a la seva preservació. 
Els mateixos «pares de la pàtria literària», 
des de Verdaguer fins a Maragall, passant 
per Guimerà o Bosch de la Trinxeria, són 
excursionistes; i també les grans perso-
nalitats que protagonitzaran la cultura, 
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la ciència i la política catalanes del canvi 
de segle: Domènech i Montaner, Puig i 
Cadafalch, Duran i Ventosa, Rubió i Lluch, 
Pons i Massaveu, Carreras i Candi...5 Molts 
d’aquests acabaran sent part constituent 
del futur Institut d’Estudis Catalans. 

D’altra banda, l’excursionisme és la font 
de la recerca científica i del conservacionis-
me al nostre país. Així, la primera proclama 
conservacionista la fa Antoni Massó el 1880 
(membre fundador de l’ACEC) en defensa 
del Montseny contra les tales abusives que 
s’hi feien. En aquest mateix corrent, cal 
destacar la figura de Rafael Puig i Valls,6 
enginyer forestal, promotor de l’associ-
acionisme excursionista i d’institucions 
científiques. Puig fou impulsor i creador 
de la Festa de l’Arbre a Catalunya (1898), 
pionera de les festes de l’arbre a Espanya 
i a Europa, introduint l’esperit educatiu 
en l’estimació a la natura i la defensa del 
patrimoni forestal. Fou el primer a propo-
sar la creació d’un espai protegit, el Parc 
Nacional de la Muntanya de Montserrat 
(i suggerí fer-ho al Tibidabo, al Montseny 
i al cap de Creus). L’estimació als arbres i 
el seu simbolisme patriòtic es veié reflec-
tida també en poemes com els de Miquel 
Costa i Llobera a La gran alzina de Mossa o 
Maragall a Grandiós himne de l’arbre fruiter, 
o l’esmentat de Verdaguer sobre el Pi de 
les Tres Branques.

Així, durant la Renaixença, ciència, na-
tura, art, literatura, història…, són visions 
indestriables del corrent patriòtic que es 
va gestant. Sigui des d’un vessant o de 
l’altre, el culte a la terra és un leitmotiv 
fonamental dels prohoms del ressorgiment 
catalanista. 

Modernisme: la inspiració
El modernisme és el procés de transfor-

mació de la cultura catalana de tradicio-
nalista i regional a moderna i nacional.7 
De totes maneres, no es trenca la baula 
del catalanisme i el modernisme segueix 
en l’aprofundiment del vessant cultural 
i científic que emana de la Renaixença, 
tant des de l’associacionisme com des de 
l’empenta de les grans figures que la pro-
tagonitzen. No es deixa de banda, doncs, 
la relació del catalanisme amb l’estimació 
i la defensa de la terra. 

Joan Lluís Marfany,8 autoritat en els 
estudis sobre el modernisme, ha destacat 
que els modernistes eren nacionalistes i 
que, entre els trets fonamentals i origi-
naris de la nacionalitat, hi havia la terra 
mateixa. Segons Maragall las «madres 
del alma catalana», l’ànima del poble, «es 
el alma universal que brota al través de 
un suelo». Aquesta idea era la base de la 
recerca de l’expressió d’aquesta ànima en 
el llegendari, en els mites autòctons, en 
la llengua. «L’elogi de la paraula» va ser, 
segons Marfany, l’evangeli d’aquests pos-
tulats que seguien també altres escriptors 
de comarques seduïts per la reivindicació 
d’allò local, de la terra. El modernisme 
atreu cap a la cultura autòctona i el cata-
lanisme sectors «rurals» que contribueixen 
a partir de la cultura i la literatura –en 
especial– a relacionar l’estimació a la terra 
i a la llengua amb el catalanisme polític. 
Víctor Català o Joaquim Ruyra en serien 
clars exponents. 

Però si hi ha una figura destacable per 
damunt de totes les altres com a referent 
nacional de les nostres lletres és Joan 
Maragall. El poeta canta a la natura i als 
referents territorials en tota la seva obra 
(L’Empordà, La fageda d’en Jordà…), moltes 
vegades a partir d’elements de percepció 
sensorial. En aquest sentit, val la pena 
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ressaltar la referència a la vinculació 
entre pàtria i natura que fa a partir de 
la ginesta: «Ja de petit [...] aquella olor de 
ginesta em feia olor de Catalunya; què hi 
fareu? Era catalanista de la ginesta. [...] Ja 
podeu desar tots els vostres arguments. 
Catalunya és Catalunya perquè fa olor 
de ginesta». 

Un altre dels camps en què el moder-
nisme s’empelta de natura i de relació 
amb la terra és l’obra i la personalitat dels 
destacats arquitectes del moment: Gaudí, 
Domènech i Muntaner i Puig i Cadafalch. 
Així, mentre Gaudí s’inspira per a la seva 
gran obra en les formes de la natura, els 
altres dos són destacats defensors –des 
del catalanisme– del patrimoni natural, 
històric i artístic del país. 

Noucentisme: la institucionalització
Si bé podem assimilar el noucentisme a 
un corrent que pretén l’ordenació de les 
coses per damunt de les forces de la natura 
o de la vida, en el seu afany ordenador i 
racionalista implica una profunda relació 
amb el territori. En el fons, el que fa el 
noucentisme no és res més que posar ordre 
i raó al que fins al moment era el catala-
nisme.9 A través de la Mancomunitat es 
produeix la transformació de la Catalunya 
etèria i bucòlica de la Renaixença i caòtica 
del modernisme en un país racionalitzat 
i plenament institucionalitzat.

Pel que fa a la proposta política del 
Noucentisme (La nacionalitat catalana de 
Prat) tampoc no es basa en uns postulats 
directes de reivindicació «natural»; en 
canvi, en l’obra de la Mancomunitat els pos-
tulats d’estimació a la terra i al patrimoni 
nacional reben durant la dècada de 1910 
l’impuls definitiu per formar part del tronc 
central del catalanisme polític. Així, a tra-

vés de l’educació les institucions culturals 
i científiques (Institut d’Estudis Catalans, 
Biblioteca de Catalunya, Museu Nacional 
d’Art...) o les infraestructures, es va gestant 
una estructura nacional preestatal. I, en 
aquest entorn institucional, cal destacar el 
paper de l’Institut d’Estudis Catalans, que 
recull, en gran part, la tradició cientista 
de l’excursionisme de la Renaixença per 
convertir-se en una veritable acadèmia 
nacional de les ciències. És en el marc de 
les institucions noucentistes que –igual 
que en l’excursionisme– es va forjant 
una generació de científics i patriotes 
«naturalistes» que veuran estroncada la 
seva carrera per la Guerra Civil (P. Font i 
Quer, N. Rubió i Tudurí, etc.).

Pel que fa a les «lletres», si bé en la 
literatura no es donen els casos de lite-
rats d’inflamada passió per la natura i el 
paisatge, la generació dels grans poetes 
noucentistes (Carner, Guerau de Liost, 
Riba...) no deixen de fer-ne referència. 
Especialment Josep Maria de Sagarra, 
la prolífica obra del qual es veu sovint 
marcada per referents naturals (Els ocells 
amics, Cançons de rem i de vela...).

El noucentisme conviu amb l’avant-
guardisme, tot i que aquest suposa un 
trencament des de l’informalisme i el 
rebuig a les regles estètiques anteriors. 
Fins a la República, grans intel·lectuals i 
artistes de la talla de Miró, Dalí, Salvat-Pa-
passeit, Foix, Sert..., formen part d’aquest 
corrent innovador. No és destacable, en 
canvi, la seva aportació «fonamental» als 
aspectes territorials que estem referenciant. 
Serà ja en plena Generalitat republicana 
que trobarem els més clars exponents de 
coincidència política –i intel·lectual– amb 
els postulats més «territorialistes».10 

A l’escola –igual que en l’excursionisme–, 
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els infants republicans són ensenyats en 
el respecte a la natura, l’estimació al seu 
paisatge, la identificació dels seus símbols 
naturals i la defensa de la terra. Això es 
veu reflectit en les accions de promoció 
turística i de coneixement del territori 
que impulsa el Govern i, finalment, en 
la propaganda de guerra, envernissada 
també de patriotisme «natural». Un 
exemple d’aquest extrem és l’edició del 
llibret Presència de Catalunya. 1. La Terra 
que publiquen els Serveis de Cultura al 
Front com a estímul per als soldats a 
partir de l’enyorança de la terra per la 
qual lluiten. Sens dubte, aquest és un 
dels casos més contundents en què –des 
del primer catalanisme «naturalista» de la 
Renaixença– es vincula pàtria a paisatge, 
natura, territori.11

Desfeta i represa: del simbolisme a l’eco-
logisme 
És evident que l’etapa històrica que va de 
la Guerra Civil a la fi de la dictadura no 
aporta tanta densitat d’activitat catalanista 
i política en relació amb el concepte que 
tractem. Tot i això, cal remarcar molt 
emfàticament que és potser en aquest 
llarg període d’ombres on llueix més la 
comunió essencial entre catalanisme i 
terra. Des de l’excursionisme –ara ampliat 
amb l’escoltisme– fins a les escasses accions 
simbòliques de la resistència demòcrata 
i nacionalista, la natura i els símbols del 
territori persisteixen i esdevenen fars en 
un mar de tenebres. 

La guerra i el franquisme, inevita-
blement, van condicionar l’evolució de 
l’excursionisme, que, sense perdre la ten-
dència esportiva iniciada, va recuperar el 
seu component patriòtic i cultural i, amb 
una vocació clarament de resistència, es 

va comprometre fortament en la defensa 
de la identitat de Catalunya. L’escoltisme 
català, introduït per Josep M. Batista i Roca 
l’any 1927 en plena dictadura de Primo, 
també es rebel·lava contra el règim de la 
mà de lideratges tan il·lustres com el de 
mossèn Batlle. Gràcies a l’excursionisme 
i a l’escoltisme, entre d’altres moviments, 
es van poder mantenir components claus 
de Catalunya com la llengua, la recerca, 
les tradicions, etc.12 El patriotisme «na-
tural», l’estimació a la terra i al paisatge 
continuava essent el pal de paller d’aquests 
moviments socials i catalanistes.

Pel que fa al simbolisme polític, cal 
recordar el paper que va tenir Montserrat 
com a refugi del catalanisme o visions 
premonitòries com la d’un jove Jordi Pujol 
des del Tagamanent respecte a la necessitat 
de la reconstrucció nacional. 

De totes maneres, com hem vist en els 
orígens polítics del catalanisme, tampoc 
en la recuperació democràtica els movi-
ments i els partits polítics de l’època fan 
esment explícit a qüestions ambientals i 
territorials.13

La represa democràtica a partir de la 
Transició representa no tan sols el ressorgi-
ment del catalanisme polític instituciona-
litzat en partits nacionals i nacionalistes, 
sinó, també, la normalització del discurs 
científic lligat al territori i a l’aparició de 
l’ecologisme a Catalunya com a novíssim 
moviment polític. Així, la Institució Ca-
talana d’Història Natural publica el 1976 
Natura, ús o abús? Llibre Blanc de la Gestió 
de la Natura als Països Catalans,14 i el 1979 
s’edita El combat ecologista a Catalunya.15 L’un 
des d’una visió més científica i l’altre des 
d’una visió més polititzada i combativa, 
tots són exemples del naixement de la 
recerca ecològica i de l’aparició de l’eco-
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logisme com a moviment polític (que es 
materialitza en acció directa al carrer amb 
moviments reivindicatius com la Marxa 
del Llobregat del 1978). En qualsevol cas, 
els protagonistes d’aquests moviments 
durant la Transició no deixen de for-
mar part, majoritàriament, del corrent 
catalanista que enllaça amb els orígens 
dels primers moviments excursionistes 
del catalanisme primerenc. Així, podem 
afirmar que la major part dels fundadors 
de l’ecologisme català no tenien cap dubte 
sobre el seu compromís nacional.

En aquesta mateixa línia, es pot recordar 
la importància dinamitzadora del Congrés 
de Cultura Catalana, que va tenir lloc 
entre el 1975 i el 1977. En aquell multitu-
dinari procés de reflexió sobre la realitat 
i les aspiracions del país, l’ordenació del 
territori fou una de la vintena d’àmbits 
en què es va estructurar. D’altra banda, 
el Congrés va propiciar en el seu marc la 
realització de la campanya Salvaguarda del 
Patrimoni Natural, amb més de tres-cents 
actes per tot el país.

Malgrat aquestes iniciatives, aquest 
component «territorialista» no ha tingut 
un paper predominant en l’autogovern 
recuperat. La sensació –o constatació– és 
que el progrés assolit s’ha fet sacrificant 
el nostre medi davant la dialèctica amb 
la industrialització i el creixement. En les 
darreres dues dècades, la reivindicació 
del valor patrimonial del territori (del 
paisatge i de la natura) se l’han apropi-
ada, sobretot, els sectors antisistema o 
l’esquerra postcomunista (a la recerca 
de nous dogmatismes) o moviments 
locals desideologitzats o amb interessos 
particulars. Si bé l’autogovern naciona-
lista ha fet una ingent tasca pel que fa 
a polítiques ambientals i a l’ordenació 

del territori, això no s’ha traduït en la 
incorporació de l’ambientalisme (o de les 
receptes ecologistes) en el discurs ideològic 
del catalanisme majoritari. Podríem dir 
que s’ha defensat el medi ambient sense 
passar per ser-ne defensors. De la mateixa 
manera, tampoc l’independentisme no ha 
incorporat el discurs ambientalista –llevat 
d’alguna excepció individual– i sovint 
s’han arrenglerat en temes ambientals 
més per la seva vocació antisistema. D’al-
tra banda, ni aquí ni enlloc no hi ha cap 
partit centrat que sigui ecologista, tot i 
que puguin haver assumit la sensibilitat 
ambiental en la seva doctrina. 

Malgrat tot, Catalunya s’ha adequat 
als estàndards ambientals més exigibles 
i tenim, doncs, un marc juridicoinstituci-
onal suficient per fer polítiques decisives 
per al territori, per al medi ambient, per 
al paisatge i per al desenvolupament 
sostenible del país.

El «territori», fonamental en la redefinició 
del catalanisme
Fins aquí hem vist com –de forma gene-
ral– al llarg de la història del catalanisme el 
seu vessant polític no ha seguit la línia del 
catalanisme d’arrel cultural-social pel que 
fa a la identificació amb la terra (i, més en-
davant, amb els postulats ambientalistes o 
ecologistes). Per què, doncs, el catalanisme 
polític majoritari de cada època no ha basat 
la seva concepció nacional en el territori 
o s’ha deixat patrimonialitzar per altres 
una reivindicació que, per naturalesa, li 
«tocava» i li donava sentit?

Podríem especular sobre el fet que, si 
el catalanisme polític ha deixat històri-
cament de banda l’ecologisme, és perquè 
s’ha vinculat sempre a la modernitat. I la 
modernitat «politicoeconòmica» ha estat, 

El catalanisme i la terra: una aproximació fonamental



207

durant molt temps, la indústria, el creixe-
ment com a primera prioritat i, finalment, 
la internacionalització econòmica. En 
canvi, la modernitat «sociocultural» no ha 
deixat mai de banda la seva relació amb 
el territori, amb la seva identificació i de-
fensa. Avui dia, però, fins i tot en l’aspecte 
polític i econòmic, la modernitat ja només 
es mou en termes de «sostenibilitat»; és 
a dir, des d’una visió del territori i de la 
natura molt més àmplia que no pas la 
que només els contempla com una font 
de recursos explotables sense fi.

Així, per coherència històrica o per opor-
tunitat i necessitat de present i de futur, 
el catalanisme polític no pot ancorar-se 
en l’antiga «modernitat» industrialista i 
esdevenir carrincló, sinó que ha d’abraçar 
i apostar –una vegada més– per la mo-
dernitat i, per aquest motiu, esdevenir 
«ecologista». Lògicament, metabolitzant 
l’ecologisme per tal que tingui un to propi, 
incorporat al propi cos doctrinal, de la 
mateixa manera que s’ha fet en el passat 
amb la indústria. Tot i que al principi de 
l’article hem avisat que no volíem incidir 
en qüestions terminològiques, podríem 
parlar d’un «ecologisme possibilista»16 o 
un «ecologisme nacionalista», que trenqués 
amb la inèrcia centrífuga d’allunyar el 
catalanisme de la terra i de la Terra –amb 
majúscula.

Si el catalanisme polític s’ha vist 
acompanyat sempre –almenys en els seus 
moments fundacionals, de la Renaixença 
a la República– d’un moviment cultural i 
social paral·lel, que sempre l’ha vinculat 
amb la modernitat del moment i dels 
grans corrents internacionals, per què 
no s’empelta ara d’un altre moviment 
«modern» com és l’ecologisme/ambien-
talisme i el catalanitza? No va ser això el 

que van fer el naturalisme, el modernisme, 
l’avantguardisme...? 

Es tracta de tornar a anar amb el segle, 
d’estar a l’avantguarda, de ser moderns 
sense perdre l’originalitat del nostre 
fet nacional. Si partim de la base que la 
síntesi implica que el tot és més que la 
suma de les parts, el nou catalanisme 
hauria de sintetitzar la solidesa de les 
idees ja conegudes amb la frescor de les 
noves. Només així tornarà a superar-se 
per liderar el pensament a casa nostra. 
Aquest sincretisme es resumeix en el 
raonament de J. V. Foix que diu: «M’exalta 
el nou i m’enamora el vell». Som tradició 
i innovació. Som la ginesta de Maragall i 
som l’energia renovable. Posem-hi el nom 
que vulguem.

Així, la reformulació del catalanisme, la 
seva refundació, hauria de tenir present 
els eixos fundacionals, adaptar-los als nous 
reptes i circumstàncies i donar-los una 
lectura nova. L’evolució del catalanisme 
està subjecta –com qualsevol altra espècie 
de creació humana– a la selecció natural i 
a l’adaptació al medi. En aquests moments 
estem en la cruïlla que hi ha entre la 
desaparició o la mutació; però potser per 
primera vegada en la nostra curta història 
no tenim l’enginy suficient per millorar, per 
ser els primers i per sobreviure als riscos. La 
capacitació que tinguem per incorporar els 
grans desafiaments estratègics mundials (la 
sostenibilitat, el conflicte, la immigració, la 
inclusió social...) serà determinant per a la 
utilitat –i supervivència!– del catalanisme 
dels nous temps. 

Si considerem la sostenibilitat com un 
dels grans paradigmes contemporanis 
no podem deixar de considerar-lo com 
un dels principals eixos de redefinició 
de les identitats al segle xxi, al costat dels 

VIA06 05/2008  REvista dEl CEntRE d’Estudis JoRdi PuJol



208

efectes de la globalització o de les noves 
tecnologies, entre altres. Sigui com sigui, 
identitat i sostenibilitat són conceptes 
complexos en un món complex.17 Perquè 
la incertesa és la clau de volta dels temps 
que ens ha tocat viure: incertesa pel futur 
de les identitats i també pel desenvolupa-
ment sostenible de la Terra. 

La responsabilitat respecte de la Terra, el 
compromís amb el medi com a bé comú, 
és un element profundament comunitari. 
La sostenibilitat va lligada a l’exercici de 
la responsabilitat i el compromís envers el 
present i el futur del país; a la consciència 
que allò que fem ara no comprometrà 
el desenvolupament de les generacions 
futures. Aquest sentit de comunitat i 
transcendència no és res més que patri-
otisme. Per això, no es pot destriar ser 
nacionalista (preservar una nació per a 
les futures generacions) de ser «ecologista» 
(preservar-los la terra).

L’existència d’un espai físic equilibrat 
i la preservació d’uns determinats valors 
naturals tenen un paper molt important 
en el sentiment de pertinença. És més, la 
defensa del medi ambient i del territori, de 
la dignitat d’aquell entorn que ens ofereix 
la possibilitat de viure amb una qualitat 
afegida és una peça bàsica en la consoli-
dació d’una identitat. En aquest sentit, la 
natura, el paisatge, la terra, poden ser un 
atractor fonamental per als nous catalans. 
Els referents naturals són una manera 
de transmetre el fil roig de la identitat i 
de permetre al nouvingut identificar-se 
amb uns senyals distintius igual com ho 
és la llengua. La sostenibilitat, els valors 
de progrés, de conservació, de qualitat 
de vida, associats al medi ambient són la 
base per assolir una nova ètica nacional 
compartida de drets i deures.

I tots aquests principis caldrà que 
s’integrin en els processos de disseny de 
les polítiques públiques i d’elaboració 
de la planificació territorial, sectorial i 
urbanística que la facin possible en un 
model de desenvolupament que sigui 
equilibrat territorialment i sostenible 
en les dimensions social, econòmica, 
ambiental, cultural o espiritual. Catalunya 
està en disposició d’aportar un model 
propi i singular de desenvolupament que 
passa per identificar, assumir i interpretar 
els valors de la sostenibilitat des d’un 
aprofundiment del seu sentit identitari 
i comunitari. El coneixement i l’estimació 
a la natura, la defensa del nostre paisatge, 
la competitivitat de la nostra economia, la 
qualitat de vida de les noves generacions 
o la lluita contra el canvi climàtic formen 
part d’un mateix ideari. El mateix que 
tenien aquells joves excursionistes de la 
Renaixença que es van començar a dir 
catalanistes. Potser ja és hora d’un nou 
renaixement. 

notes

1. sobre aquest tema, vegeu: Torres, 

pere. «què és i què pot ser un territori». 

A: HiperCatalunya. Territoris de recerca. 

generalitat de catalunya, 2003.

2. El paisatge s’ha introduït amb força en 

el pensament territorial –incloent-hi el seu 

paper com a factor identitari. En aquest 

sentit, es pot destacar l’obra d’investigadors 

com Joan nogué i altres.

3.  preàmbul de l’Estatut de catalunya de 

2006: «catalunya és un país ric en territoris 

i gents, una diversitat que la defineix i 

l’enriqueix des de fa segles i l’enforteix per 

als temps venidors. […] La tradició cívica 

i associativa de catalunya ha subratllat 

sempre la importància de la llengua i la 
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cultura catalanes, […] del desenvolupament 

sostenible […]».

4. D’aquest embrió surten més tard (1891) 

el centre Excursionista de catalunya (cEc) 

i diverses entitats similars al llarg del país, 

amb el mateix fonament i objectiu.

5. cal destacar per a l’interès de l’article 

la seva «geografia general de catalunya» 

(1908-1918).

6. vegeu: boaDa, Martí. Rafael Puig i Valls 

(1845-1920). Precursor de l’educació 

ambiental i dels espais naturals protegits. 

Departament de Medi Ambient de la 

generalitat de catalunya, 1995.

7. cultura que el noucentisme s’encarregarà 

posteriorment d’institucionalitzar.

8. Marfany, Joan Lluís. Aspectes del 

Modernisme. curial, 1975. [biblioteca de 

cultura catalana, núm. 11].

9. De fet, es tracta d’un procés encadenat. 

El mateix prat de la Riba prové de la 

Renaixença i del modernisme.

10. geògrafs com pau vila o Marcel chevalier 

s’encarregaran de «dibuixar» aquest país.

11. és molt il·lustratiu el pròleg, amb una 

exaltació de la vinculació patriòtica amb el 

paisatge.

12. per batista i Roca, la manera més eficaç 

de redreçar catalunya era millorant el 

caràcter català a través de l’escoltisme.

13. com es pot comprovar repassant 

els programes de govern de les forces 

polítiques a les eleccions del 1977 o en els 

mateixos punts programàtics de l’Assemblea 

de catalunya: «pels drets i llibertats 

democràtiques. Accés del poble al poder 

econòmic. Accés del poble al poder polític. 

pel ple exercici del dret d’autodeterminació».

14. Institució catalana d’Història natural: 

Natura, ús o abús? Llibre blanc de la Gestió 

de la Natura als Països Catalans. Editorial 

barcino-Fundació carulla·Font, 1976. [Ramon 

Folch, secretari de redacció].

15. garcia, X.; Reixac, J.; vilanova, s. El 

combat ecologista a Catalunya. barcelona: 

Edicions 62, 1979

16. sobre aquest terme, vegeu l’article de 

Jaume ciurana al seu bloc de 22 de març 

de 2007: «L’urbanisme radical i l’ecologisme 

possibilista» [http://blocs.mesvilaweb.cat/

jaumeciurana].

17. sobre aquest aspecte, vegeu: roDó, 

Jordi; torres, pere. Identitat i sostenibilitat. 

Reflexions sobre dos conceptes 

complementaris. barcelona: revista IDEES, 

núm. 19, 2003.
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Europa en la era global 
Editorial paidós, 2007

314 pàgines

Per Marc Bou i Novensà. 
Politòleg. Analista de l’Escola d’Administració 
Pública de Catalunya (EAPC).
Consultor de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC)

L’autor de la «La tercera via: la renovació 
de la socialdemocràcia» (1998), Anthony 
Giddens, torna a les llibreries amb una obra 
altament recomanable per comprendre els 
reptes que ha d’afrontar l’Europa d’avui. 
Però el sociòleg britànic no es queda aquí. 
A part de diagnosticar els principals colls 
d’ampolla del vell continent, Giddens 
enumera i desenvolupa una bateria 
de mesures polítiques per revertir les 
dinàmiques negatives que afligeixen gran 
part dels seus països.
En el primer capítol, l’autor procedeix 
a analitzar un concepte controvertit i 
esmunyedís: allò conegut com el model 
social europeu (MSE, en endavant). L’MSE 
aglutinaria una sèrie de trets distintius que 
compartirien –amb diferent intensitat– els 

estats europeus. L’existència d’estats del 
benestar, la concessió de drets socials i 
econòmics o la promoció de valors com 
la cohesió i la solidaritat constituirien 
elements indestriables d’aquest MSE. Com 
es justifica a bastament, aquest MSE només 
podrà ser sostenible a llarg termini en 
un context de prosperitat econòmica i de 
plena ocupació. 

Segons Giddens, l’MSE vigent fins ara 
comença a presentar senyals inequívocs 
d’esgotament. Els estats es mostren 
incapaços a l’hora de donar respostes 
eficaces als nous reptes que estan 
plantejant la nova economia i la societat 
actual. Alguns sostenen que aquests 
problemes han aflorat com a conseqüència 
de fenòmens associats, bàsicament, a 
la globalització. No obstant això, com 
ens adverteix Giddens, moltes de les 
constriccions que hem d’abordar són 
d’índole interna i no poden atribuir-
se únicament a factors externs (com 
ara la deslocalització d’empreses o la 
competència derivada de l’emergència de 
països com la Xina o l’Índia). Es requereix, 
doncs, una visió integral que distingeixi 
les amenaces exògenes de les pròpiament 
endògenes. 

Els indicadors macroeconòmics posen en 
relleu que Europa es troba endarrerida en 
relació amb altres països desenvolupats (per 
exemple, en productivitat per treballador, 
taxa d’ocupació o PIB per capita). A més, 
els problemes associats amb la cohesió 
i les desigualtats socials s’han agreujat 
amb l’aparició de nous patrons d’exclusió 
i marginalitat. El dictamen de Giddens és 
clar: Europa es troba en una cruïlla, en 
un moment històric clau per reorientar 
les seves polítiques en un ampli ventall 
de matèries. Les estratègies polítiques 
implementades en el passat ja no serveixen 
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–o només parcialment– per respondre a les 
noves necessitats i exigències del nostre 
temps. 

Giddens deixa clar, però, que l’evolució 
dels països que conformen la UE ha estat 
dispar, així com els resultats obtinguts 
si es tenen en compte, per exemple, els 
objectius recollits a l’Agenda de Lisboa 
(2000). L’autor distingeix aquells països 
que han experimentat un bon rendiment 
(good performers) dels que no ho han fet 
(bad performers o blocked societies). Els països 
nòrdics (Dinamarca, Suècia i Finlàndia) 
correspondrien al primer grup, mentre 
que les tres grans economies continentals 
(França, Alemanya i Itàlia) s’inclourien 
dins del segon. Dit això, l’autor no 
propugna, encertadament, l’exportació 
sense restriccions del model nòrdic, sinó 
la necessitat d’identificar les «palanques 
del canvi» que han propiciat aquell bon 
rendiment. 

Segons l’autor del llibre, l’èxit dels països 
nòrdics s’explica per: a) haver dut a terme 
fortes inversions socials (sobretot en R+D 
i educació); b) haver lluitat eficaçment 
contra les desigualtats econòmiques 
(per exemple, a través de polítiques 
d’acomodació de les necessitats familiars); 
i c) haver introduït a temps reformes en 
el mercat de treball i en el sistema de 
pensions (per exemple, potenciant les 
feines a temps parcial o oferint incentius 
per motivar a les persones de major edat 
a seguir en actiu durant alguns anys 
més). En qualsevol cas, una lliçó principal 
que podem extreure d’aquests països és 
que el creixement econòmic i la creació 
d’ocupació no estan renyits amb la 
promoció de l’igualitarisme o de polítiques 
socialment ambicioses.

En el segon capítol, Giddens analitza, 

d’una banda, els principals obstacles 
d’Alemanya, França i Itàlia, i, de l’altra, 
els desafiaments que planteja l’entrada 
dels països de l’Europa de l’est a la UE. Pel 
que fa al primer punt, l’autor ens recorda 
que dues terceres parts de l’atur de la 
UE es concentren en aquests països i que 
els seus mercats de treball estan força 
segmentats juntament amb unes taxes 
d’atur juvenil preocupants. Per si això fos 
poc, les dificultats pràctiques per acomodar 
la presència de minories immigrants i, 
en especial, la islàmica, contribueixen a 
complicar encara més l’escenari de futur 
d’aquests països. De fet, Giddens recupera 
més endavant els problemes derivats de la 
immigració, sobretot pel risc de segregació 
d’aquest col·lectiu i de les tensions socials 
que se’n deriven. En aquest punt, l’autor 
proposa mesures com la d’incentivar 
–només– l’entrada de treballadors 
qualificats o limitar la reunificació familiar. 

En relació amb els països de l’Europa 
de l’est incorporats recentment, se’ns 
alerta dels seus problemes particulars i 
de la creixent desafecció vers el projecte 
comunitari. Giddens demostra que moltes 
de les acusacions de dumping social que 
s’han formulat en contra d’aquests països 
–provinents, molt sovint, des de la classe 
política– són completament infundades, i 
que el balanç és molt més positiu d’acord 
amb diferents estudis d’impacte econòmic. 
Giddens es reafirma, un cop més, a 
subratllar que una gran part dels reptes 
dels països europeus provenen de les seves 
pròpies fronteres i no de factors externs. 
Però és indubtable que el «no» de França i 
Holanda al referèndum constitucional de la 
UE no es pot entendre sense fer referència a 
aquestes pors. 

En el tercer capítol, l’autor entra de ple en 
l’anàlisi de les transformacions socials dels 
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països de la UE. Aquest exercici és de vital 
importància, per una banda, perquè ens 
ha de permetre identificar quins han estat 
aquests canvis socials, i, per l’altra, per 
valorar quines són les seves implicacions 
–en termes de desigualtat i pobresa– de 
cara a dissenyar noves polítiques públiques. 
En la societat postindustrial, basada en 
l’economia del coneixement i dels serveis, 
l’estructura i les divisions de classe 
són molt diferents de les de fa algunes 
dècades. El sector serveis ha crescut de tal 
manera que el 80% de la força del treball 
se situa per sota del seu paraigua. Això ha 
comportat tant la progressiva disminució 
dels treballadors de coll blau i l’evaporació 
de les classes agràries com l’aflorament de 
noves divisions socials. 

El mercat de treball actual requereix 
uns nivells de formació alts. Més de dues 
terceres parts dels llocs de treball que 
es creen són qualificats i demanden la 
possessió de coneixements tècnics i d’un 
alt nivell cognitiu (Apple Mac jobs). Les 
credencials s’han convertit en els elements 
essencials per a la mobilitat laboral. Per 
contra, els treballs poc o gens qualificats 
(Big Mac jobs) es caracteritzen per la 
seva tendència inherent a oferir poques 
oportunitats de carrera. En qualsevol cas, 
les exigències de més i millor formació 
impliquen, indefectiblement, potenciar la 
inversió en educació (en especial, superior 
i universitària) i en la difusió de les TIC. Per 
cobrir aquesta despesa, Giddens proposa 
utilitzar els fons europeus que es destinen 
actualment a agricultura.

Paradoxalment, la democratització de la 
vida quotidiana dels individus ha estat 
acompanyada de noves inseguretats. Per 
exemple, les transicions en el mercat de 
treball són cada cop més obertes i menys 
predictibles que abans. Òbviament, els 

treballadors menys qualificats estan 
sotmesos a més riscos i incerteses. Ara bé, 
segons Giddens protegir aquest col·lectiu 
no implica apuntalar sectors productius no 
competitius, sinó que advoca per afavorir 
l’adaptació tant de treballadors com 
d’empreses a la nova conjuntura i, sobretot, 
en la flexibilitat del mercat de treball, 
entès, però, de manera diferent de la 
concepció que se’n té als EUA. Això implica, 
d’una banda, passar de l’estratègia-reacció 
proteccionista a la producció de nous béns 
i/o potenciació d’indústries adjacents, i, 
de l’altra, apostar pel que es coneix com 
flexicurity (flexibility plus security).

La flexicurity parteix de la idea de «protegir 
el treballador però no el lloc de treball», és 
a dir, es posa l’accent en l’«empleabilitat» 
de les persones com l’objectiu prioritari. 
Aquesta fórmula, que intenta combinar 
harmònicament flexibilitat i seguretat, 
consisteix a seguir protegint el treballador 
dels vaivens de l’economia i del mercat 
de treball però, simultàniament, invitant-
lo a actualitzar els seus coneixements 
i habilitats per poder accedir, amb més 
garanties, a futures ocupacions. Aquest 
ha estat el camí que han escollit els països 
nòrdics i els resultats han estat força 
positius. 

D’aquesta manera, Giddens creu que s’ha 
d’apostar per una aproximació preventiva 
que ajudi el treballador a reciclar-se i 
adaptar-se als canvis de la nova economia. 
Això té implicacions importants com, 
per exemple, que: a) es realitzin estudis 
i anàlisis sobre els riscos de desocupació 
a mitjà i llarg termini (abordar els shocks 
externs que puguin produir-se); b) es 
dissenyin programes per augmentar la 
flexibilitat i competitivitat dels treballadors 
per part de les empreses; c) es donin 
incentius als treballadors per actualitzar 
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els seus coneixements –i, per tant, que 
puguin optar a altres llocs de treball sense 
esperar que el seu sector d’activitat entri 
en crisi–; i d) es reforcin les relacions de 
col·laboració entre la patronal, els sindicats 
i el govern.

En el tema de la pobresa, l’autor també 
propugna partir d’un enfocament 
preventiu. Les polítiques de pobresa, segons 
ell, no haurien d’orientar-se únicament 
als pobres o exclosos, sinó també a tots 
aquells que estan per sobre de la línia de 
la pobresa però que, a la llum de factors 
de risc identificats, podrien caure per sota 
d’aquesta. S’haurien d’estudiar, doncs, les 
circumstàncies que precipiten l’arribada 
de períodes de pobresa així com els factors 
que hi posen fi. En qualsevol cas, Giddens 
diferencia entre pobresa i exclusió social. 
Aquesta última es refereix a les situacions 
en què individus i llars pateixen múltiples 
privacions que els condemnen de manera 
permanent a l’aïllament social i econòmic. 

D’altra banda, Giddens defensa analitzar 
la pobresa utilitzant com a unitat d’anàlisi 
no l’individu sinó la llar familiar. Les 
desigualtats entre llars són, de mitjana, 
significativament més baixes que les 
desigualtats entre individus. Un cop més, 
Europa presenta realitats molt diverses. 
En els països nòrdics hi ha nivells més 
baixos de desigualtat econòmica, pobresa 
infantil i herència social. Com destaca 
Giddens, la naturalesa igualitària d’aquests 
països no prové tant de la redistribució 
directa, sinó de les inversions socials que 
realitza l’estat per millorar la posició de les 
dones i dels menors. Aquestes polítiques, 
orientades a donar suport activament a les 
famílies (family-friendly policies), permeten, 
de facto, conciliar l’esfera privada amb 
la professional. Per contra, els països 
mediterranis ostenten la trista condició 

d’albergar les taxes de pobresa més altes i, 
en concret, de la infantil. 

En el quart i cinquè capítol, el sociòleg 
britànic proposa un canvi de cent vuitanta 
graus quant a què hem d’entendre 
per benestar i estils de vida. L’estat del 
benestar va ser concebut com una eina 
per abordar problemes socials importants 
com ara l’atur, la pobresa, l’educació o les 
malalties. Els riscos que podien afrontar els 
individus es transferien, d’alguna manera, 
a l’estat. Però aquesta visió del benestar 
sembla insuficient avui dia. S’hauria de 
passar, afirma, del «benestar negatiu», 
que reacciona davant dels problemes, al 
«benestar positiu», que implica la recerca 
activa dels objectius vitals. L’estat del 
benestar hauria de promoure l’autonomia 
i la llibertat de l’individu, la seva salut i 
la seva capacitació continua. En el fons, 
afirma Giddens, el que busca aquesta 
concepció del benestar és garantir 
l’autoestima dels ciutadans, ja que la baixa 
autoestima està relacionada amb un ampli 
ventall de problemes socials (pobresa, 
alcoholisme, anorèxia, etc.) que limiten 
l’autonomia d’aquells que la pateixen. 

L’antic estat del benestar es va dissenyar, 
únicament, a partir dels drets dels 
ciutadans. En l’actualitat els drets també 
haurien d’implicar responsabilitats i 
obligacions. D’aquí que el «benestar 
positiu» hagi de funcionar, un cop més, 
com una aproximació preventiva abans 
que orientada a remeiar problemes. La 
raó és que els problemes de les societats 
postindustrials tenen menys a veure amb 
l’escassetat de recursos i més amb els estils 
de vida. Per exemple, l’obesitat creixent a 
Europa, que afecta ja, de mitjana, el 16% 
de la població, està relacionada amb el 
tipus de dieta i la falta d’exercici, no amb 
l’escassetat d’aliments.
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Les administracions, en opinió de 
Giddens, haurien d’assumir el paper 
d’establir tant els incentius com les 
sancions amb la finalitat de modular 
l’actitud d’empreses i ciutadans. En aquest 
sentit, és interessant l’experiència sobre 
l’obligatorietat del cinturó de seguretat 
(també es podrien aplicar impostos als 
fabricants i consumidors de productes 
poc saludables). Giddens alerta que, en 
ocasions, el tipus de vida de les persones se 
solapa amb les divisions socials. Molts dels 
hàbits destructius són més presents entre 
les classes socials més baixes que no pas 
entre les més acabalades, i és per aquest 
motiu que justifica l’intervencionisme de 
les administracions. Per contra, no hi ha 
dubte que un liberal clàssic, zelós de la 
inexpugnabilitat de l’esfera privada i de 
la no-interferència dels poders públics, es 
mostraria molt poc inclinat a subscriure 
aquestes idees.

En qualsevol cas, segons Giddens es 
requereix un canvi més positiu dels ideals 
relatius a la salut, especialment quan la 
majoria de les malalties estan relacionades 
amb l’estil, els hàbits i les orientacions de 
vida de les persones. En aquest punt hi ha 
una certa tensió entre la democratització 
de la vida diària de les persones i la 
necessitat de les administracions i poders 
públics de persuadir-los a l’hora de prendre 
determinades opcions. La llibertat, d’acord 
amb la concepció de Giddens, té a veure 
amb l’autonomia d’acció i l’oportunitat 
de prendre decisions de vida eficaces. Així 
doncs, defensa que la llibertat ha de situar-
se en el pla substantiu o real abans que en 
el formal. 

Finalment, Giddens advoca per un 
canvi d’estil de vida en relació també 
amb el medi ambient. El problema del 
canvi climàtic no s’ha d’enfocar com 

una possibilitat de futur sinó que s’ha 
de partir de la presumpció que ja està 
succeint. A la UE el consum per capita 
de recursos i energia està per sobre de 
qualsevol nivell de sostenibilitat. D’aquí 
la imperiosa necessitat de: a) trencar amb 
la dependència del petroli; b) prendre’s 
seriosament la diversificació de les 
fonts d’energia; i c) millorar l’eficiència 
energètica a través del desenvolupament de 
«noves tecnologies ecològiques» que poden 
servir, al seu torn, per augmentar i renovar 
la competitivitat europea. 

En el sisè capítol, i en vista dels reptes 
apuntats, Giddens es pregunta què pot fer 
la UE per mantenir l’MSE en bona forma. 
Giddens creu que la UE hi té un paper 
clau, si bé reconeix que l’èxit de moltes 
polítiques dependrà, en última instància, 
de la voluntat política dels estats. Tot i això, 
el marge de maniobra de la UE encara és 
gran. Giddens afirma que el pressupost de 
la UE hauria d’allunyar-se de l’agricultura 
i destinar-se a fons específics que potenciïn 
el creixement econòmic i la innovació. 
Certament, és insostenible que al voltant 
del 45% del pressupost comunitari (el 
destinat a l’agricultura) només beneficiï un 
2-3% dels treballadors de la UE.

La UE ha de reaccionar davant les creixents 
disparitats socials i econòmiques que hi 
ha no només entre estats, sinó també 
entre regions. Aquesta bretxa entre «rics» 
i «pobres» s’ha agreujat amb l’entrada, 
després del 2004, de dotze nous estats. 
D’aquí la urgent necessitat, fins ara 
no satisfeta, d’augmentar els recursos 
disponibles per als fons estructurals 
i de cohesió. A part d’això, Giddens 
propugna, entre altres, tres aspectes més 
per renovar la competitivitat europea: a) 
invertir decididament en R+D; b) reformar 
profundament el sistema universitari 
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Llibres

i d’educació superior; i c) potenciar la 
«modernització ecològica», en la línia de 
països com el Japó, amb l’objectiu doble 
addicional de contenir el canvi climàtic i 
assegurar-se el subministrament energètic. 

En el darrer capítol, el setè, Giddens 
enumera una sèrie de tesis sobre el futur 
d’Europa. De les moltes coses que hi diu, 
l’autor incideix particularment en la idea 
d’explicar molt bé a la ciutadania per a 
què serveix la UE. En la seva opinió, el 
principi legitimador essencial de la UE 
ha de consistir en la seva capacitat real 
per proporcionar seguretat i benestar, 
procurant, precisament, la viabilitat futura 
de l’MSE. De manera paral·lela, però, la UE 
ha de reformar d’una vegada per totes el 
seu marc institucional i de governança, així 
com desbloquejar l’entrada de Turquia a 
la UE. 

En conclusió, en aquest llibre no només 
s’il·lustren de manera ben documentada els 
actuals desafiaments dels països europeus, 
sinó que també s’ofereix un full de ruta 
prou atractiu i factible per transformar els 
titubeigs i contradiccions actuals de la UE 
en la base de la reforma global de l’MSE. No 
es pot perdre el temps.

memòries (1930-1980)
Jordi Pujol (amb la col·laboració  
de manuel Cuyàs)
proa 2007

402 pàgines

Per Jordi Amat
Crític literari

Un dels personatges que Jaume Miravtilles 
va recordar al llibre Més gent que he conegut 
fou Josep Tarradellas. Allò més interessant 
del retrat literari que pintà el periodista 
empordanès és la descripció admirada 
de l’obstinació amb la qual Tarradellas 
sostingué el seu afany d’esdevenir president 
de la Generalitat a l’exili. Ho il·lustrava 
recreant una escena imaginària que, nit rera 
nit i durant dècades, es degué anar repetint 
monòtonament al mas de Saint-Martin-le-
Beau. Tarradellas, davant d’un mirall i abans 
d’anar a dormir, dient-se una vegada i una 
altra que un dia s’acabaria acomplint el seu 
desig. «Digueu-me», interpel·lava l’any 1981 
Miravitlles als seus lectors, «quants catalans 
de l’interior i de l’exterior farien davant 
del mirall la mateixa afirmació? Jo només 
en veig dos més: Jordi Pujol i Josep Benet.» 
Tots tres –Tarradellas, Benet i Pujol– han 
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compartit una mateixa obstinació, la 
mateixa obsessió. Molt d’hora i com a 
prioritat primera, els tres feren de Catalunya 
l’eix vertebral de les seves vides. Per això, en 
tant que el país era el motor de la seva acció, 
la política anà confluint amb el seu projecte 
vital fins a fer-los indestriables. 

Aquesta és la història que s’explica al primer 
volum de les memòries de Jordi Pujol. 
No és, doncs, una crònica de la política 
catalana contemporània vista des de la 
perspectiva de l’home que hi ha tingut més 
pes ni un text de revelacions desconegudes 
i polèmiques. Tampoc és una autobiografia 
que reconstrueixi el procés de formació 
d’un caràcter o unes memòries en les quals 
l’autor explica qui ha conegut. Ni pretén 
ser una exposició de la pròpia vida lligada 
a la defensa d’una determinada ideologia 
o el seu partit. Al llibre hi ha política i 
anècdota, caràcter i homenots, ideologia i 
Convergència, sí, però aquests són aspectes 
que hi apareixen de manera subsidiària, 
en funció del tema principal. Quin és? En 
essència, Història d’una convicció –així es 
subtitulen les Memòries (1930-1980) des de 
la seva segona edició– és la reconstrucció, 
sense èmfasi, de la consolidació d’una 
vocació reeixida malgrat les circumstàncies. 
Una narració àgil a través del qual el fill 
d’una família d’arrels populars explica com 
va aconseguir arribar a ser elegit president 
de la Generalitat quan tenia cinquanta anys. 

L’arrencada és, en aquest sentit, una 
declaració d’intencions implícita, un 
encert estilístic evident. Pujol es presenta 
simplement com el fill de dues persones 
del Maresme. Res més. Un home i una dona 
sense cap renom, sense un passat rellevant. 
Aquests són els meus orígens, ens ve a dir, 
aquesta és la meva despullada tarja de 
presentació. A la darrera pàgina del llibre, 
després d’haver fet una ràpida valoració 

dels consellers del seu primer govern i dels 
seus col·laboradors més propers, reprendrà 
l’inici per tancar el relat rememorant dos 
moments transcendents de 1980 lligats 
a la figura de Florenci Pujol: descriu una 
fotografia del dia de la sessió d’investidura 
com a president en la qual el seu pare 
apareix al costat del seu sogre i Marta 
Ferrussola, i posa el punt i final al volum 
recordant la mort del pare quan preparava 
el seu primer discurs com a president en 
el debat de política general. El president, 
ens ve a dir ara, seguia sent el fill d’aquell 
home. Fruït de la tensió entre aquell punt 
de sortida –la petita burgesia ascendent– i 
el punt d’arribada –el cim de la política 
catalana– ho és la reflexió no del tot resolta 
sobre on Pujol voldria ser enterrat. Són unes 
pàgines intenses (com les del record fred i 
detallat de les tortures sofertes), de notable 
intimitat, inesperades tractant-se d’algú a 
qui no li agrada pas mostrar-la. 

Deia que aquestes memòries són la 
història d’una vocació reeixida malgrat 
les circumstàncies que s’hi oposaren. 
Aquestes circumstàncies són dues. Una és 
evident, l’altra no ho és tant. La primera 
és el franquisme. Pujol es presenta com 
un activista de la clandestinitat, orientat 
per la majoria dels qui considera els seus 
mestres –Raimon Galí, Josep Benet, Joan 
Triadú i Josep Maria Ainaud– i tutelat pel 
germà gran d’alguns dels líders polítics 
del catalanisme que protagonitzarien la 
transició –Pere Figuera–. Com a forma 
d’oposició a la dictadura i lligada a la seva 
aposta ferma per “Construir Catalunya”, 
Pujol explica el projecte de Banca Catalana 
(endegat després del període que estigué 
empresonat, un capítol destacat) com un 
impuls nascut del patriotisme pragmàtic 
predicat per Jaume Vicens Vives, un altre 
dels homes que reconeix com a mestre. 
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Va ser, en bona part, en tant que banquer 
amb voluntat d’intervenir efectivament en 
el país, que es va anar afermant la segona 
circumstància que es va oposar a la vocació 
de Pujol. Em refereixo a l’estereotip que 
sobre ell consolidaria l’esquerra intel·lectual 
hegemònica des de mitjan anys seixanta. 
En més d’un i de dos passatges, Pujol se’n 
lamenta (se’n lamenta amb més acritud fins 
i tot que de l’acarnissament del franquisme 
amb el catalanisme). «Jo era un burgès, jo 
era un banquer. Les vegades des de llavors 
i fins avui mateix, que he hagut de sentir 
aquests epítets formulats com un insult, en 
ambients polítics i culturals de tots colors.» 
De la pugna entre el tòpic menystenidor 
encunyat per la progressia (analitzat en 
clau generacional per Agustí Pons a Temps 
indòcils o irònica per Francesc-Marc Àlvaro 
a Els assassins de Franco) i la fonda creença 
de Pujol que calia defensar la mentalitat 
en la qual s’havia format enfront el que era 
políticament correcte, en sorgeix el moment 
de major potència literària del llibre. 

Em refereixo al capítol “El partit dels 
dilluns” i el relat punyent de l’estat 
d’esperit revoltat que precedí l’escriptura 
de l’article “Sant Pancràs, doneu-nos salut 
i feina” (reproduït íntegrament). Una altra 
declaració d’intencions que lliga l’inici i el 
final del volum. Aquell dia Pujol, exercint 
un lideratge irat, féu «sorgir de dintre meu 
aquell jove i aquell home forjat a Premià de 
Dalt i que no ha deixat mai de ser de Premià 
de Dalt». El fill dels pares del Maresme es 
refermava en els seus orígens convençut que 
així donava veu a la identitat d’un poble. 
És l’indiscutible clímax de les memòries. 
Pujol presenta aquella reacció moral com a 
determinant per a guanyar les eleccions que 
el durien a la presidència de la Generalitat, 
és a dir, per acomplir el seu projecte que ha 
donat sentit a la seva vida. No és cap altra, 
igualment, el sentit d’aquest llibre. 

dissidents: les veus que Castro  
no ha pogut silenciar
Carles llorens i Clàudia Pujol
Editorial RbA, 2007

250 pàgines

Cuba en directe
Per Joaquim Ferrer
Exconseller de la Generalitat de Catalunya

Encara que vivim en l’època de la 
globalització, quan els intercanvis entre 
continents són una realitat espectacular, 
quan s’esborren o perden importància 
les fronteres i quan les noves tecnologies 
informen al minut, encara hi ha països 
que son difícils de conèixer, perquè 
encara hi existeixen barreres que intenten 
obstaculitzar la lliure circulació d’idees, 
tècniques i mercaderies, son els racons 
del món on hi perviuen règims polítics 
totalitaris, es a dir, dictadures.

Cuba es un d’aquests països, proper en 
l’imaginari col·lectiu de Catalunya perquè 
durant molts i molts anys, especialment 
al segle XIX, fou el destí preferit dels qui 
anaven a Amèrica cercant-hi prosperar. 

Llibres
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Molts ho aconseguiren i els lligams 
s’intensificaren.

Però, curiosament, Cuba, també es per a 
nosaltres els catalans en bona part una 
desconeguda i la raó que explica aquest 
desconeixement, rau en el règim totalitari 
que des de fa gairebé cinquanta anys hi 
existeix que controla la vida de la seva gent 
i els imposa un aïllament.

Doncs bé, per ajudar-nos a conèixer i 
entendre la dura realitat que viu el poble 
cubà, Carles Llorens i Clàudia Pujol han 
publicat “Dissidents – Les veus que Castro 
no ha pogut silenciar” (Dèria Editoris-
La Magrana 2007), que recull una sèrie 
d’entrevistes amb cubans que expliquen les 
dificultats en que viuen, la repressió de que 
son objecte i els projectes que impulsen. 
El lector d’aquest llibre es troba de que li 
obre  la porta per a que cubans que no s’han 
resignat a la dictadura parlin i aclareixin 
la vida difícil, però esperançada d’aquest 
poble.

Hi ha gent que quan llegim un llibre tenim 
el costum d’anar subratllant allò que 
pensem és important. Puc assegurar que 
en acabar la lectura de “Dissidents”, les 
pàgines del meu exemplar son plenes de 
subratllats, és una ben curiosa il·lustració la 
que hi he fet, és com el reconeixement a la 
seva utilitat.

Les entrevistes foren realitzades sobretot 
a Cuba, però també n’hi ha alguna feta a 
Miami, Madrid i Estocolm. Les entrevistes 
foren fetes entre els anys 2005 i 2006, es a 
dir, ens trobem davant un llibre que a més 
d’explicar-nos els problemes i les esperances 
dels cubans, ens dona informació recent. 
Heus ací, doncs, que és un llibre doblement 
útil: informació veraç i actual.

Del teixit de raonaments, experiències i 
projectes què destacar ? Es fa difícil, n’hi 
ha tants ! Des del comentari d’Oswaldo 
Payà quan diu referint-se als europeus: 
“Tinc la impressió que encara estan molt 
condicionats ideològicament i molt 
desinformats del que aquí succeiex” o bé 
quan Raúl Rivero, afirma: “Estem davant 
d’una dictadura cientifica, de genètica 
stalinista, amb aportacions del tròpic i el 
Carib!”

Aquest és un llibre que esperàvem i que 
ara que és fet, cal utilitzar, es el mínim que 
podem fer per el poble cubà, llegir el que 
diuen els que lluiten per la llibertat.
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cAsTELLAnO

Cataluña, una vieja fidelidad europea
Jordi Pujol

El presidente Pujol quiso entrelazar la 
conferencia que impartió el pasado mes 
de octubre en Frankfurt con motivo de la 
edición 2007 de la Feria del Libro de dicha 
ciudad, donde la cultura catalana fue la 
invitada de honor, con la que dio hace 
veintidós años, en 1985, en el Ayuntamiento 
de Aquisgrán, pocos meses antes del ingreso 
de España en la CEE de entonces. Ambas 
intervenciones pueden considerarse un 
balance de la vocación y de la filiación 
europea de Cataluña. La historia de Cataluña 
es, también, la historia de una fidelidad 
contrastada a Europa y de un espíritu de 
apertura al mundo, que constituyen la otra 
cara de una fidelidad a su propia identidad y 
a su personalidad lingüística y cultural.

ocho comentarios sobre el populismo
ralf dahrendorf

La complejidad del populismo –o, mejor, 
de los populismos� y algunas de las 
dificultades existentes en relación con su 
identificación lo convierten en un fenómeno 
difícil de definir en toda su amplitud. El 
objetivo de este artículo en forma de ocho 
comentarios breves es intentar entender 
la auténtica naturaleza y el porqué real 
de los populismos, muy presentes en la 
historia política a lo largo de todo el siglo 
xx, y poner de manifiesto algunas de sus 
contradicciones, aislar al máximo sus 
características y variables más propias y 

distintivas, y poner sobre la mesa algunas de 
las confusiones más habituales a la hora de 
abordarlos.

televisión e identidad nacional. 
Esplendor y declive de la televisión 
autonómica catalana
Salvador Cardús

Pese a las dificultades que hayan podido 
surgir desde sus mismos inicios, durante 
veinte años TVC ha cumplido sus objetivos de 
representación institucional y ha permitido 
una cierta representación pública de 
normalidad lingüística catalana, aunque 
sea únicamente por el hecho de posibilitar 
la existencia de un registro televisivo 
absolutamente actual. Puede asegurarse con 
certeza que, considerado globalmente, el 
proyecto de televisión autonómica catalana, 
con sus dos canales –TV3 y C33–, ha sido uno 
de los mayores éxitos políticos del gobierno 
que lo creó. A pesar de algunas debilidades 
–indudables–, el autor asegura que se puede 
afirmar que TVC ha sido fundamental 
en la creación de un espacio catalán de 
comunicación, es decir, de un ámbito de 
lengua, cultura y comunidad política que ha 
favorecido en cierta medida «la redistribución 
del poder cultural entendido como la 
capacidad de recreación de las identidades 
colectivas en un contexto de mundialización 
de la economía y de la cultura, y de un 
poder que hoy en día se ejerce sobre todo 
mediante el control del espacio geopolítico 
de la comunicación». Ahora bien, más allá 
de este balance necesario, ¿cuáles son los 
puntos débiles, los desafíos –la persistencia, 
en Cataluña, de un espacio de comunicación 
español todavía hegemónico– y los retos 
–el papel de TVC como instrumento de 

AbsTRAcTs VIA06
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reconstrucción nacional en el mundo actual? 
Estas y otras cuestiones son objeto de análisis 
en este artículo.

no se construye una casa sobre 
ciénagas de vinagre
Antoni Puigverd

La idea de una Cataluña configurada 
básicamente sobre los pilares de las dos 
corrientes protagonistas a lo largo de 
los siglos xix y xx, el Modernismo y el 
Novecentismo �el primero eminentemente 
cultural y el segundo de raíz social y 
política�, se encuentra hoy en crisis. Según 
el autor de este artículo, las muestras más 
evidentes del fin de esta concepción «que 
todo el mundo tiene en mente, todavía 
hoy, cuando se habla de Cataluña» son 
la debilidad cultural –especialmente 
manifiesta en la lengua– y, por otro lado, 
la debilidad económica. Según Puigverd, 
está desapareciendo el principal promotor 
histórico de la autoestima de los catalanes, 
que es la fortaleza económica. Una visión 
crítica que explora, más allá de los aciertos 
de algunas fórmulas básicas del catalanismo 
reciente –como la explicitada por Jordi Pujol 
en el «es catalán quien vive y trabaja en 
Cataluña»–, carencias y desaciertos como la 
incapacidad del catalanismo en su conjunto 
–afirma– para incorporar activamente a los 
nuevos catalanes. El autor asegura que hay 
que renunciar definitivamente al sueño 
novecentista o, como mínimo, atreverse a 
replantearlo de arriba abajo.

¿Es posible establecer una 
acomodación política de las 
naciones minoritarias de los estados 
plurinacionales mediante acuerdos 
federales?
ferran requejo

Actualmente, la pregunta del título no 
tiene una respuesta clara. Es fácil aducir 

razones, a favor o en contra, de carácter 
más o menos teórico o general, para fijar 
una respuesta rápida a esta cuestión. 
Pero para ofrecer respuestas razonadas, 
resulta conveniente considerar, por una 
parte, las aportaciones de las teorías 
de la democracia actuales en contextos 
de pluralismo nacional y, por otra, las 
conclusiones de las experiencias prácticas 
que nos ofrecen los análisis de la política 
comparada. Y lo que puede establecerse a 
partir de estos dos campos es que los estados 
federales no permiten una acomodación 
efectiva del pluralismo interno de los 
estados plurinacionales. De hecho, todas 
las federaciones plurinacionales actuales 
presentan problemas de acomodación de 
sus colectividades nacionales internas. Y nos 
podemos preguntar por qué eso es así.

retos de la Unión, hoy
Joaquim llimona

Europa es un proyecto que ha sido capaz 
de generar y de ofrecer a sus miembros 
un marco muy sólido de convivencia 
pacífica, estabilidad democrática, 
progreso y crecimiento económico, 
cohesión y equilibrio social y territorial, 
etc. Sin embargo, se trata de un proyecto 
que determinados líderes políticos 
emprendieron en un contexto y a partir de 
una experiencia y de unas circunstancias 
históricas muy específicas. Cincuenta años 
después de su nacimiento, y habiendo sido 
objeto de múltiples procesos de ampliación 
y de cambios institucionales, la UE de hoy 
afronta un conjunto importante de retos 
económicos, sociales, institucionales, 
políticos, culturales, de legitimidad ante 
la ciudadanía o de seguridad que vienen 
determinados en gran parte por las 
transformaciones globales y por el cambio o 
el desplazamiento de los principales centros 
geoestratégicos que marcan el curso de 
las relaciones internacionales. El autor de 
este artículo pone sobre la mesa y analiza 
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la naturaleza de algunos de esos retos, y 
examina los puntos fuertes y los puntos 
débiles actuales de la UE para afrontarlos.

la felicidad de los ciudadanos
raimon ribera

¿El estado tiene algo que decir con respecto 
a la felicidad de los ciudadanos? La cuestión 
ha aparecido recientemente en el debate 
público y merece una cierta reflexión. 
De entrada, es fácil tener dos reacciones 
espontáneas contrapuestas. La primera 
vendría a decir: «La felicidad es algo 
puramente subjetivo y personal, que cada 
uno debe intentar alcanzar, y el estado no 
tiene nada que hacer ni decir al respecto: 
¡faltaría más, que interfiriese en la intimidad 
de las personas!». La segunda reacción 
sería: «La felicidad es la gran aspiración de 
los seres humanos, y por lo tanto de todo 
ciudadano. El estado está al servicio de 
los ciudadanos, es un aparato creado para 
facilitar una convivencia que permita a las 
personas desarrollar su itinerario vital. El 
estado intenta propiciar el bienestar de los 
ciudadanos, y el bienestar va más allá de 
las cuestiones materiales, incluye las más 
hondas aspiraciones, el deseo de llevar a 
cabo una vida exitosa». No nos precipitemos 
considerando estas reacciones como liberal 
la primera y socialdemócrata la segunda. 
Más bien da la impresión de que ambas son 
acertadas, lo que nos lleva a observar la 
cuestión con algo más de detenimiento.

Joan Salas, Esprit y la guerra de España. 
la reaparición de Incierta gloria
olivier mongin y Xavier Pla

La reedición, con una traducción revisada, 
de la novela pionera de la literatura catalana 
Incierta gloria, publicada por primera vez 
en 1956 (en su versión original en catalán), 
es una oportunidad para incidir de nuevo 
sobre el importante papel que la guerra de 

España tuvo en la historia de nuestro siglo y 
sobre el trabajo de representación literaria 
que un acontecimiento histórico como este 
significa. Presentamos sucesivamente dos 
análisis: uno de Olivier Mongin, que sitúa 
el acontecimiento de la guerra en el marco 
de los interrogantes filosóficos y literarios 
de la revista Esprit; y otro de Xavier Pla, 
que describe el contexto de la publicación 
de dicha novela, su importancia bajo el 
franquismo y el eco que obtuvo en Francia 
cuando se publicó la primera traducción.

mayo del 68, cuarenta años después
Agustí Pons

Las revueltas de Mayo del 68 estallan en 
un momento en que tienen lugar ciertos 
avances materiales y tecnológicos que 
cambian la concepción del bienestar, las 
relaciones sociales o el papel de la mujer 
en la sociedad. Sin embargo, los hechos de 
mayo de hace cuarenta años no pueden 
comparase ni son en absoluto comparables 
con acontecimientos históricos como la 
Revolución Francesa. Si bien –dice al autor– 
la de Mayo del 68 es la última revuelta 
europea con un vínculo tenue pero existente 
con la Revolución de Octubre, también es 
cierto que su fracaso marca el principio del 
fin y del derrumbe de la ideología. Por una 
razón fundamental: los sublevados de Mayo 
del 68 no tienen ningún plan establecido 
ni ninguna alternativa real al sistema 
democrático, que es el único dentro del que 
la revolución es posible. 

El paraíso de los «soixante-huitards»
francesc-marc Álvaro

El autor aborda de forma sucinta pero muy 
esclarecedora las claves explicativas de la 
seducción y la influencia de una parte de los 
hechos y de las características del Mayo del 
68 –la más ideológica– en «nuestros» soixante-
huitards, una generación de jóvenes que, 
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por las condiciones en que se lleva a cabo 
la transición a la democracia, se ven muy 
pronto –demasiado pronto– ocupando cargos 
de poder y de responsabilidad política. El 
ecologismo fundamentalista instalado en la 
cultura del no; el inmovilismo radical de una 
parte del mundo educativo, y un pacifismo 
de geometría variable son ejemplos de lo 
que ha sucedido: el dogma ha sustituido al 
planteamiento racional en muchos ámbitos 
de nuestra sociedad. O, dicho de otra 
forma, la exageración de la influencia y de 
la consistencia de determinados discursos, 
sobre todo a causa del protagonismo 
prematuro de la versión local de la 
generación de Mayo del 68. 

la educación después de mayo del 68
luc ferry

Existe un modo de hacer las cosas que 
ha proliferado en nuestra sociedad 
–extrapolable a la Europa occidental de 
los últimos treinta años– que, pese a tener 
su origen en el plan de formación escolar, 
ha repercutido en los hábitos sociales de 
grandes capas de la sociedad. Se trata de un 
modelo construido sobre cuatro grandes 
ilusiones que el filósofo francés y ex ministro 
Luc Ferry analizó en esta conferencia que 
ahora reproducimos, organizada por el 
CEJP e impartida en noviembre de 2007 en 
Barcelona. Son cuatro grandes espejismos 
surgidos a raíz de los aspectos más naifs 
de las corrientes nacidas a partir del 
terremoto ideológico que representaron los 
movimientos revolucionarios alimentados 
a la sombra del Mayo francés de 1968. Estas 
cuatro ilusiones –«todo puede inventarse, 
nada se transmite»; «sustituir el trabajo 
por el juego»; «la motivación es un valor 
mayor que el trabajo»; y «ser joven es una 
genialidad y, al contrario, ser viejo es una 
catástrofe»– han ido haciendo mella en las 
sociedades occidentales, sobre todo en las 
más adelantadas, y al cabo de los años se han 
mostrado tal y como eran: meras ilusiones. 

Transcurrido el tiempo, el espejismo 
desaparece y nos hallamos frente a la cruda 
extensión del desierto.

¿dónde está la ira, dónde está la alegría 
de antaño?
Salvador giner

El Mayo del 68 es algo complejo y que hay 
que contextualizar en el marco de otros 
fenómenos de diversa consideración, algunos 
de los cuales pueden ser considerados 
incluso más determinantes y de más 
calado que los propios hechos a los que 
nos referimos. Cuatro decenios no son 
suficientes para captar sus consecuencias, 
y probablemente sean más perceptibles las 
reacciones que los resultados en sí. Tampoco 
es posible establecer paralelismos entre el 
Mayo del 68 y las revueltas violentas en los 
suburbios de varias ciudades francesas en 
2005, o el estallido de 2006 durante el que 
millones de jóvenes –más que en 1968– se 
manifestaron en Francia por razones 
más específicas –menos ideológicas– que 
las del mes de mayo de hace cuarenta 
años. Probablemente sólo el movimiento 
altermundista actual es heredero de esa 
corriente en ciertos aspectos, como por 
ejemplo en la simplicidad de algunos 
análisis o en la banalidad de algunos 
eslóganes. Aun así, no deben menospreciarse 
los acontecimientos de la primavera de 1968. 

El mayo del 68 francés: otro episodio de 
una década intensa
damià Pons

La década de 1960 concentra un número 
interminable de imágenes, cambios 
y acontecimientos de carácter social, 
económico, técnico, político y cultural 
que en gran medida se encuentran en el 
origen de algunos de los referentes todavía 
vigentes hoy en Occidente. Algunos de esos 
hechos y sus consecuencias en cuanto a los 
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cambios de mentalidad que los sucedieron 
penetraron con cierto retraso en el ámbito 
de los Països Catalans. No sólo por la 
censura ideológica y moral derivada de 
un régimen autoritario consolidado, sino 
también por el hecho de que las prioridades 
se concentraron, por razones obvias, en 
cuestiones básicas como la recuperación 
de la democracia y sus instituciones o la 
de la lengua y la cultura catalanas. ¿Qué 
representa la revuelta estudiantil parisiense 
de Mayo del 68 en el contexto de esa década 
intensa? ¿Tuvo una influencia superior 
a la de otros hechos objetivamente igual 
de remarcables e influyentes o incluso 
más? Una de las respuestas que sugiere 
el autor de este artículo es que –más allá 
de valoraciones de diversa consideración 
que puedan hacerse– el movimiento del 
68, protagonizado sobre todo por una 
juventud universitaria, pequeñoburguesa 
y culturizada, significó un acto de 
representatividad que conllevó la entrada 
de la juventud en las agendas políticas de 
las democracias liberales como sujeto de 
políticas públicas propias.

mayo del 68 en perspectiva
Carles llinàs

No cabe duda de que el Mayo del 68 no 
puede considerarse un acontecimiento al 
mismo nivel o a la altura de otros hitos 
históricos que sí han marcado un antes y 
un después, un punto de inflexión, o que 
han sido determinantes en la periodización 
con la que los historiadores acostumbran a 
hacer más comprensible el paso del tiempo. 
Si nos fijamos en algunos de los lemas 
más característicos del Mayo del 68 sobre 
la imaginación, por ejemplo, o sobre el 
clima de liberación, de emancipación o de 
espontaneidad frente a la supuesta asfixia 
inducida por las instituciones tradicionales 
o incluso por la preeminencia de la razón 
en la modernidad, nos percatamos –dice 
el autor– de que se trata de elementos que, 

todos, tienen una historia anterior a 1968 y 
no exenta de contradicciones importantes. 
Es más: pretender encontrar algo semejante 
a lo que podríamos denominar la esencia del 
Mayo del 68 nos lleva a darnos cuenta de que 
o bien no existe, o bien la «transgresión» de 
los límites pertenece a la esencialidad real 
del mundo... y de la modernidad.

mayo del 68: plenitud, represión, 
nihilismo
Jordi graupera

La importancia histórica de Mayo del 68 
se irá diluyendo con los años, si no es que 
ya se ha diluido. Fue la eclosión de una 
mentalidad que hacía tiempo que crecía 
y que tuvo continuidad después. Aquel 
mayo fue, sólo, un núcleo de significación. 
El motor principal de la revuelta era la 
búsqueda de la plenitud en un contexto 
de bienestar rutinario y de consolidación 
del capitalismo. La respuesta política de 
los rebeldes, sin embargo, era totalitaria 
y quedó obsoleta enseguida. La única 
conquista original de la que hoy somos 
deudores, por suerte, es el afianzamiento 
de la mujer en el espacio público. Con el 
tiempo, sin embargo, los principios que 
defendieron los jóvenes de ese Mayo del 68 
han acabado siendo sólo una forma más de 
nihilismo. El olvido de todo fundamento y 
el hipercriticismo vacío han configurado 
una pedagogía que se ha extendido a las 
generaciones posteriores y que ha dado lugar 
a una «persona circunstancial», atenta al 
presente, adaptable, pero impermeable a las 
reflexiones esenciales. En pocas décadas, el 
Mayo del 68 ha dejado de tener importancia 
para las vidas de las nuevas generaciones. 
Incluso sus líderes e iconos han pactado con 
la realidad y son indistinguibles de los que 
fueron sus enemigos en ese mes de mayo.
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Catalonia, an old European loyalty
Jordi Pujol

Former Catalan president Jordi Pujol wished 
to link up his speech, given last October 
in Frankfurt at the 2007 Book Fair, where 
Catalan culture was the guest of honour, 
with another speech that he gave twenty-
two years before, in 1985, to the Town 
Council of Aachen, just a few months before 
Spain joined the EEC. Both speeches may 
be considered an assessment of Catalonia’s 
European vocation and sense of attachment. 
The history of Catalonia is also a history 
of demonstrable loyalty to Europe and of 
a spirit that is open to the world, these 
being the flipside of Catalonia’s loyalty to 
its own identity, its linguistic and cultural 
personality.

Eight remarks concerning populism
ralf dahrendorf

The complexity of populism (or rather, of 
populisms) and some of the difficulties with 
regard to how these may be identified mean 
they are, in their full scope, a phenomenon 
of difficult definition. This article, divided 
into eight brief commentaries, attempts to 
reach an understanding of the true nature 
and raison d’etre of those populisms, very 
much present throughout the political 
history of the 20th century, underlining 
a number of contradictions, as far as 
possible isolating their most individual and 
distinctive characteristics and variables, 
and presenting some of the most common 
misconceptions that arise in approaches to 
this question.

television and national identity. the 
splendour and decline of Catalan 
autonomous television
Salvador Cardús i ros

In spite of such difficulties as may have 
arisen since its early days, for twenty 
years now Televisió de Catalunya (TVC) 
has managed to achieve its purpose of 
institutional representation, allowing for 
a certain public representation of Catalan 
linguistic normality, although this may 
only be because it has enabled an absolutely 
contemporary television register to come 
into being. It can also be said, and with 
all the certainty in the world, that taken 
globally, the enterprise of autonomous 
television, with its two channels TV3 and 
C33, has been one of the greatest political 
successes of the government that brought it 
into being. In spite of some (unquestionable) 
weaknesses, the author states that TVC can 
claim a fundamental role in the creation of a 
Catalan communication area, i.e. a sphere of 
language, culture and political community 
that has, to a certain extent, encouraged 
“the redistribution of cultural power, seen 
as the capacity of collective identities to be 
recreated within a context of economic and 
cultural globalisation, and of a power that, 
nowadays, is applied chiefly by controlling 
the geopolitical communication area”. 
Nonetheless, beyond this necessary balance, 
what are the weak points, the challenges, 
such as the persistence in Catalonia of a still 
hegemonic Spanish communication area, 
and the questions, such as the role of TVC 
as an instrument to reconstruct a nation in 
today’s world? This article analyses these and 
other issues.

building your house upon the shifting 
sands
Antoni Puigverd

The idea of a Catalonia basically configured 
on the pillars of the two leading trends of 
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the 19th and 20th century, Modernism and 
Noucentisme (“1900-ism”) (the first eminently 
cultural and the second of a social and 
political origin) is today in crisis. According 
to the author of this article, the clearest 
proofs of this conception’s demise, “which 
everyone has in their head, even today, 
when they talk of Catalonia”, are cultural 
weakness (particularly evident in language) 
and economic frailty. According to Puigverd, 
the historical driving force behind the 
self esteem of Catalans, namely economic 
strength, is disappearing. This is a critical 
view that, beyond the successes of the basic 
formulas of recent Catalanism (spelled out 
by Jordi Pujol when he said that “he who 
lives and works in Catalonia is Catalan”), 
explores the pitfalls and failures, such as the 
incapacity of Catalanism as a whole (he says) 
to actively incorporate new Catalans. The 
author states that the dream of Noucentisme 
should be abandoned or, at least, we should 
have the courage to reconsider it, from top 
to bottom.

Can the minority nations of 
plurinational states be politically 
accommodated through federal 
agreements?
ferran requejo

At present, there is no clear answer to the 
question raised in the title. It is easy to offer 
arguments, either for or against, of a more 
or less theoretical or generalist nature in 
order to provide a quick answer. But in order 
to provide reasoned answers we need to 
consider, on the one hand, the contributions 
of current theories of democracy within 
contexts of national pluralism and, on 
the other hand, the conclusions of the 
practical experiences offered by analyses of 
comparative politics. And these two fields 
have established that federal states do not 
allow an effective accommodation of the 
internal pluralism of plurinational states. In 
fact, all plurinational federations today have 

problems in accommodating their internal 
national communities. And we may ask 
ourselves why this is the case.

Challenges to the Union, today
Joaquim llimona

Europe is a project that has been capable 
of creating and offering its members an 
extremely solid framework of peaceful co-
existence, democratic stability, progress and 
economic growth, cohesion and social and 
territorial balance, etc. At the same time it is 
also a project that given political leaders set 
up within an extremely specific context and 
based on very highly historical experiences 
and circumstances. Fifty years after its 
birth, and having undergone many different 
processes of enlargement and institutional 
change, the EU today is faced with a 
significant number of challenges in terms of 
the economy, society, institutions, politics, 
culture, of the legitimacy of its citizens 
and of security, challenges that are largely 
determined by global transformations 
and by the change or shifting of the key 
geo-strategic centres that set the pace of 
international relations. The author of this 
article analyses and debates the nature of 
some of these challenges and examines the 
strengths and weaknesses of the EU today in 
terms of meeting these challenges.

the happiness of citizens
raimon ribera

Does the state have anything to say about 
the happiness of its citizens? This issue 
has recently come up in public debate and 
warrants some consideration. First of all, 
it’s easy to have two opposing spontaneous 
reactions. The first would be that, “Happiness 
is purely subjective and personal, something 
that each person is responsible for achieving, 
and with which the state has nothing to 
do. The last thing we need is for the state 
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to interfere in people’s private lives”. The 
second reaction would be that, “Happiness 
is the great aspiration of human beings and 
therefore of all citizens. The purpose of the 
state is to serve its citizens, it is an apparatus 
designed to facilitate co-existence and one 
that allows people to develop their own path 
in life. The purpose of the state is to advance 
the wellbeing of its citizens and wellbeing 
goes beyond material issues, including the 
most basic aspirations, the desire to live a 
successful life”. Let us not rush to classify 
these reactions as liberal, in the case of the 
former, and social democratic, for the latter, 
rather let us consider that both are right, 
which will lead us to look at the issue a little 
more closely.

Joan Sales, Esprit and the war in Spain. 
the reappearance of Incerta glòria
olivier mongin and Xavier Pla

The republication, in this revised 
translation, of the foremost novel of Catalan 
literature, namely Incerta glòria, originally 
published in 1956, is an opportunity to once 
again highlight the important role played 
by the Spanish Civil War in the history of 
our century, as well as to highlight the work 
of literary representation that is signified 
by such an historical event. We present two 
analyses, one after the other, the first by 
Olivier Mongin, placing the event of the war 
within the framework of the philosophical 
and literary debate in the magazine Esprit; 
and the other by Xavier Pla, describing the 
context of the publication of this novel, its 
importance under Franco’s regime and the 
repercussions it had in France when the first 
translation was published.

may ‘68, forty years on
Agustí Pons

The riots of May ‘68 broke out at a time when 
certain material and technological advances 

had been occurring and which would lead 
to a shift in the concept of wellbeing, social 
relations and the role of women in society. 
However, the events of May forty years ago 
cannot be compared to, nor are they at 
all comparable with, other historic events 
such as the French Revolution. Although 
(according to the author) the revolt of 
May ‘68 was the last European uprising, 
with its tenuous yet actual link to the 
October Revolution, it is also true that its 
failure marked the beginning of the end 
and the downfall of that ideology. For one 
fundamental reason: those that took to the 
streets in May ‘68 had not established any 
plan nor did they have any real alternative 
to the democratic system, the only system 
within which such a rebellion is possible.

the paradise of the “soixante-huitards”
francesc-marc Álvaro

The author tackles, in a succinct but highly 
revealing way, the keys to explaining the 
appeal and influence of a part of the events 
and characteristics of May ‘68 (the most 
ideological) on “our own” soixante-huitards 
(“sixty-eighters”), a generation of young people 
who, under the same conditions in which 
the transition to democracy took place, 
would very soon (too soon) find themselves 
occupying positions of power and political 
responsibility. The fundamentalist, ecology-
based trends entrenched in the “no” 
culture, the culture of rejection, the radical 
immobility of a part of the educational 
world and variable geometry pacifism are 
some examples of what has happened. 
Dogma has replaced rationalism in many 
spheres of our society or, to put it another 
way, there has been an exaggeration of 
the influence and coherence of certain 
discourses, particularly due to the untimely 
protagonism of our own Catalan version of 
the generation of May ‘68. 
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Education after may ‘68
luc ferry

There is an approach that has proliferated in 
our society (and which can be extrapolated 
to Western Europe as a whole throughout 
the last thirty years) that, although 
originating in the school education plan, 
has had repercussions on the social habits 
of extensive layers of society. This is a model 
based on the four great illusions that the 
French philosopher and former minister 
Luc Ferry analysed in the talk, which we 
have reproduced here, organised by the CEJP 
and given in Barcelona in November 2007. 
These are four great mirages arising from 
the most naive aspects of trends resulting 
from the ideological uproar represented 
by revolutionary movements nurtured 
in the shadow of May ‘68 in France. The 
four illusions, namely “everything can be 
invented, nothing is passed on”, “replace 
work with play”, “motivation is a greater 
value than work” and “being young is 
brilliant whereas being old is a catastrophe”, 
have left an indelible mark on western 
societies, especially those that are most 
advanced, and have now revealed themselves 
to be what they are: pure illusion. As the 
years have passed the mirage has evaporated, 
leaving us to face the vast and cruel expanse 
of the desert.

Where is the rage, where is the joy of 
those days?
Salvador giner

May ‘68 was an event of some complexity, 
and ought to be contextualised within 
the framework of other phenomena of 
diverse consideration, some of which may 
be considered even more decisive and far-
ranging than the very events to which they 
refer. Four decades are not enough to grasp 
the consequences of these and the reactions 
are probably more easily perceived than the 
results themselves. Neither is it possible 

to establish parallels between May ‘68 and 
the violent disturbances that took place 
in the suburbs of several French cities in 
2005, or the outburst in 2006, during which 
millions of young people (more than in 1968) 
demonstrated in France for more specific 
and less ideological reasons than those of 
that May forty years previously. Probably 
the sole heir of that movement is today’s 
anti-globalisation, and this is only true to 
a certain extent, such as the simplicity of 
a number of its analyses or the banality of 
a number of its slogans. In spite of all this, 
however, we must not underestimate the 
events of spring 1968.

france’s may ‘68: another event in an 
eventful decade
damià Pons

Endless images, changes and events of a 
social, economic, technical, political and 
cultural nature all converge in the 1960s 
and can, to a very large extent, be found in 
the origin of a number of references that are 
still applicable today in the West. Some of 
these facts, and their consequences in terms 
of the change in mentality that followed 
them, penetrated into the sphere of the 
Països Catalans (“Catalan Countries”), albeit 
with a certain delay. This was not only due 
to the ideological and moral censorship of 
a well-established, authoritarian regime, 
it was also because priorities focused, for 
obvious reasons, on basic issues such as how 
to regain democracy and its institutions 
or Catalan language and culture. What 
does the Parisian student revolt of May ‘68 
represent within the context of this eventful 
decade? Was it any more influential than 
other events that were objectively as, or 
perhaps more, remarkable and significant? 
One of the answers suggested by the author 
of the present article is that, beyond any 
judgments of a diverse nature that might 
be made, the movement in ‘68, which 
particularly involved lower middle class 
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and culturised university students, was a 
representative act that led to young people 
incorporating themselves to the political 
agenda of liberal democracies as the subject 
of public policies per se.

may ‘68 in perspective
Carles llinàs

There is no doubt that May ‘68 cannot 
be considered as an event at the same 
level, or with the same status, as other 
historical events that have represented a 
watershed or a turning point, or that have 
proved to be decisive in the way historians 
separate historical periods, so as to make 
the passage of time easier to understand. If 
we look at some of the most characteristic 
slogans of May ‘68, for example concerning 
“imagination” or the climate of liberation, 
emancipation or spontaneity, as opposed 
to the supposed asphyxia induced by 
traditional institutions, or even by the 
dominance of reason in modernity, we 
notice, so the author says, that these are 
elements, all of them, that have a history 
that predates 1968 and are not exempt 
from significant contradictions. Moreover, 
attempting to find a parallel to what we 
might call the essence of May ‘68 leads us 
to conclude that either it does not exist or 
that the “transgression” of limits belongs 
to the real essentiality of the world... and to 
modernity itself.

may ‘68: plenitude, repression, nihilism
Jordi graupera

The historical importance of May ‘68 will, as 
the years pass, start to lose its importance, 
if it hasn’t done so already. It was the 
manifestation of a way of thinking that had 
been growing for some time beforehand 
and continued to do so afterwards, while 
May ‘68 was merely a nucleus of meaning. 
The driving force behind the revolt was a 

search for plenitude within a context of 
routine wellbeing and the consolidation 
of capitalism. The political response to 
the revolts, however, was totalitarian 
and immediately became obsolete. The 
only original conquest we are fortunately 
indebted to today is the consolidation of 
women in the public sphere. Over time, 
however, the principles defended by the 
young people in May ‘68 have ended 
up being mere, and yet another form 
of, nihilism. A lack of any foundation 
and empty hypercriticism have gone to 
make up a pedagogy that has spread to 
later generations and has given rise to a 
“circumstantial person”, attentive of the 
present, adaptable, but impermeable to 
essential reflections. In just a few decades, 
May ‘68 has lost its significance for the 
lives of the most recent generations. Even 
its leaders and icons have come to an 
agreement with reality that has rendered 
them indistinguishable from those that they 
fought against back in May of 68.
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FRAnçAIs

la Catalogne, une vieille fidélité 
européenne 
Jordi Pujol

Le Président, M. Jordi Pujol, a voulu mettre 
en rapport sa conférence, prononcée en 
octobre dernier à l’occasion de l’édition 
2007 de la Foire du livre à Francfort, dont 
la Catalogne était l’invitée d’honneur, avec 
celle qu’il avait prononcée vingt-deux ans 
auparavant, en 1985, à la Mairie d’Aix-la-
Chapelle, quelques mois avant l’entrée de 
l’Espagne dans la CEE de l’époque. On peut 
considérer ces deux interventions comme 
un bilan de la vocation et de la filiation 
européennes de la Catalogne. L’histoire 
de la Catalogne est aussi l’histoire d’une 
fidélité contrastée en Europe et d’un esprit 
d’ouverture sur le monde, qui représentent 
l’autre versant de la fidélité à sa propre 
identité et à sa personnalité linguistique et 
culturelle. 

huit commentaires sur le populisme 
ralf dahrendorf

La complexité du populisme –ou plus 
exactement des populismes– et certaines des 
difficultés que pose son identification en font 
un phénomène difficile à définir dans toute 
son ampleur. L’objectif du présent article, 
qui se décline en huit brefs commentaires, 
est d’essayer de cerner la véritable nature et 
les causes profondes des populismes, dont 
la présence dans l’histoire politique s’est fait 
sentir de façon insistante tout le long du XXe 
siècle. À cette fin, nous mettrons en évidence 
certaines de leurs contradictions, en faisant 
abstraction autant que possible de leurs 
caractéristiques et variantes les plus propres 
et distinctives. Nous exposerons en outre 
certaines erreurs fréquemment commises 
dans l’approche de ce phénomène. 

télévision et identité nationale. 
Splendeur et déclin de la télévision 
autonome catalane
Salvador Cardús

En dépit des difficultés qu’elle a pu 
rencontrer depuis son lancement, 
pendant vingt ans, la télévision catalane 
a tout de même atteint ses objectifs de 
représentation institutionnelle et a permis 
une certaine représentation publique 
de normalité linguistique catalane, ne 
serait-ce qu’en promouvant la présence 
d’un registre télévisé tout à fait actuel. 
Appréhendé globalement, on peut affirmer 
avec certitude que le projet de télévision 
autonome catalane, avec ses deux chaînes 
–TV3 et C33–, a été l’un des plus grands 
succès politiques du gouvernement qui 
les a créées. Malgré certaines faiblesses 
–indéniables–, l’auteur affirme avec 
conviction que la télévision catalane a 
joué un rôle fondamental dans la création 
d’un espace catalan de communication, 
autrement dit, d’un domaine de langue, 
de culture et de communauté politique 
qui a favorisé, d’une certaine manière, 
« la redistribution du pouvoir culturel 
considéré comme la capacité de recréation 
des identités collectives dans un contexte 
de mondialisation de l’économie et de 
la culture, et d’un pouvoir qui s’exerce 
aujourd’hui surtout à travers le contrôle de 
l’espace géopolitique de la communication ». 
Ceci dit, au-delà de ce bilan, certes 
nécessaire, quels sont les points faibles, 
les rapports de force –la persistance, en 
Catalogne, d’un espace de communication 
espagnol encore hégémonique– et les défis 
–le rôle de la télévision catalane en tant 
qu’instrument de reconstruction nationale 
dans le monde actuel ? Ce sont là quelques-
unes des questions sur lesquelles se penche 
le présent article. 
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on ne peut pas construire sur des sols 
mous
Antoni Puigverd

L’idée selon laquelle le modernisme et 
le « noucentisme », les deux principaux 
courants qui ont marqué les XIXe et 
XXe siècles, –le premier, d’inspiration 
profondément culturelle, et le second 
à caractère social et politique– sont à la 
base de la constitution de la Catalogne est 
aujourd’hui en crise. Selon l’auteur de cet 
article, cette conception que « tout le monde 
a, aujourd’hui encore, de la Catalogne » 
semble toucher à sa fin, à en juger par 
certains faits pour le moins évidents, à savoir, 
d’une part, la faiblesse culturelle –qui se 
reflète plus particulièrement dans la langue– 
et, d’autre part, la faiblesse économique. 
Selon Puigverd, la force économique, 
principale source d’orgueil des Catalans au 
fil de l’histoire, est en voie de disparition. Une 
vision critique qui explore, au-delà du succès 
obtenu par les formules de base appliquées 
par le catalanisme récent –selon la fameuse 
devise de Jordi Pujol « Est catalan tout 
individu vivant et travaillant en Catalogne»–, 
les carences et les erreurs commises, 
notamment (sic) l’incapacité du catalanisme, 
dans son ensemble, à incorporer de façon 
active les nouveaux Catalans. L’auteur assure 
qu’il faut renoncer définitivement au rêve 
caressé par le « noucentisme » ou, en tout 
état de cause, oser le remettre en question du 
début jusqu’à la fin.

Est-il possible de mettre en œuvre un 
arrangement politique des nations 
minoritaires des états plurinationaux 
par le biais d’accords fédéraux ? 
ferran requejo

À l’heure actuelle, il n’est pas facile 
d’apporter une réponse tranchée à la 
question soulevée dans le titre. On peut, 
certes, alléguer des raisons pour ou contre, 
d’ordre plus ou moins théorique ou 
général, et donner une réponse rapide à 
cette question. Mais si l’on veut y apporter 

des réponses réfléchies, il est important 
de considérer, d’une part, les apports des 
théories actuelles de la démocratie dans 
des contextes de pluralisme national, et 
d’autre part, les conclusions des expériences 
pratiques dérivées des analyses de la 
politique comparée. À considérer la question 
sous ces deux éclairages, il ressort que 
les États fédéraux ne permettent aucun 
arrangement réel du pluralisme interne 
des États plurinationaux. De fait, toutes 
les fédérations plurinationales actuelles 
éprouvent des difficultés à établir un 
arrangement avec leurs collectivités 
nationales internes. Et la question se pose de 
savoir pourquoi il en est ainsi. 

défis de l’Union, aujourd’hui 
Joaquim llimona

L’Europe est un projet qui a été capable 
de générer et d’offrir à ses membres un 
cadre très solide de coexistence pacifique, 
de stabilité démocratique, de progrès et 
de croissance économique, de cohésion 
et d’équilibre social et territorial, etc. Il 
s’agit en outre d’un projet que certains 
leaders politiques ont mis en marche dans 
un contexte et à partir d’une expérience 
et de circonstances historiques bien 
spécifiques. Cinquante ans plus tard, et après 
avoir fait l’objet de multiples processus 
d’agrandissement et de changements 
institutionnels, l’UE d’aujourd’hui se voit 
confrontée à un ensemble important de 
défis économiques, sociaux, institutionnels, 
politiques, culturels, de légitimité 
envers les citoyens ou de sécurité, qui 
sont déterminés dans une large mesure 
par les transformations globales et par 
le changement ou le déplacement des 
principaux centres géostratégiques 
qui suivent l’évolution des relations 
internationales. L’auteur du présent article 
analyse et engage un débat sur la nature de 
certains de ces défis, tout en examinant les 
points forts et les points faibles actuels de 
l’UE pour y faire face. 
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le bonheur des citoyens 
raimon ribera

L’État a-t-il quelque chose à redire sur le 
bonheur des citoyens ? Cette question vient 
de faire irruption récemment dans le débat 
public et mérite une certaine réflexion. 
D’emblée, il est facile d’avoir deux réactions 
spontanées opposées. La première serait de 
dire que : « Le bonheur est quelque chose de 
purement subjectif et personnel que chacun 
doit essayer d’atteindre, et à cet égard, l’État 
n’a rien à voir ni à redire. Il ne manquerait 
plus qu’il intervienne dans l’intimité des 
personnes ». La deuxième réaction possible 
serait de dire que : « Le bonheur est la 
grande aspiration des êtres humains, et 
par conséquent de tout citoyen. L’État, qui 
est au service des citoyens, est un appareil 
conçu pour faciliter la coexistence des 
personnes et leur permettre de développer 
leur parcours vital. Il est donc tenu de tout 
mettre en œuvre pour favoriser le bien-être 
des citoyens, étant entendu que ce bien-être 
va bien au-delà des questions matérielles et 
inclut leurs aspirations les plus profondes 
ainsi que le désir de mener à bien leur vie 
». Ne nous contentons pas d’un jugement 
rapide, en cataloguant la première réaction 
de libérale et la deuxième de social-
démocrate. Au fond, les deux réactions 
semblent plutôt justifiées. Cette réflexion 
nous amène en tout état de cause à explorer 
ce sujet un peu plus en détail. 

Joan Sales, Esprit et la guerre 
d’Espagne. la réapparition de Incerta 
glòria
olivier mongin et Xavier Pla

La réédition, par le biais d’une traduction 
révisée, de l’un des plus grands romans de 
la littérature catalane, Incerta glòria (Gloire 
incertaine), publié pour la première fois en 
1956, est une nouvelle occasion de mettre 
l’accent sur le rôle essentiel joué par la 
guerre d’Espagne dans l’histoire de notre 
siècle et sur le travail de représentation 
littéraire que suppose un événement 

historique de cette envergure. Deux analyses 
sont présentées de manière successive : l’une 
d’Olivier Mongin, qui situe l’événement de 
la guerre dans le cadre des interrogations 
philosophiques et littéraires de la revue 
Esprit ; et l’autre, de Xavier Pla, qui décrit le 
contexte de la publication de ce roman, son 
importance sous le régime franquiste et sa 
répercussion en France lors de la publication 
de sa première traduction.

mai 1968, quarante ans plus tard
Agustí Pons

Les révoltes de Mai 1968 éclatent alors 
que certains progrès matériels et 
technologiques sont en train de s’accomplir, 
qui transforment profondément la 
conception du bien-être, les relations 
sociales ou le rôle de la femme dans la 
société. Ceci dit, les événements survenus 
il y a quarante ans ne peuvent d’aucune 
manière être comparés ni être comparables 
avec des événements historiques comme 
la Révolution française. S’il est vrai –selon 
l’auteur– que les événements de Mai 1968 
représentent la dernière révolte européenne 
qui maintient un lien ténu mais réel avec 
la révolution d’Octobre, il n’empêche que 
son échec marque le début de la fin et de 
l’effondrement de l’idéologie. Et ceci pour 
une raison fondamentale : les contestataires 
du printemps 1968 n’ont aucun plan établi 
ni aucune alternative réelle au système 
démocratique, le seul cadre dans lequel la 
révolte est possible. 

le paradis des soixante-huitards
francesc-marc Álvaro

L’auteur aborde de façon succincte, et 
pourtant très éclairante, les clés permettant 
d’expliquer la séduction et l’influence 
exercées par une partie des faits et des 
caractéristiques de Mai 1968 –la plus 
idéologique– sur « nos » soixante-huitards, 
une génération de jeunes qui, de par les 
conditions mêmes dans lesquelles se déroule 
la transition vers la démocratie, se voient très 
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vite –trop vite– occuper des postes de pouvoir 
et de responsabilité politique. L’écologisme 
fondamentaliste installé dans la culture du 
non, l’immobilisme radical d’une partie 
du secteur de l’éducation et un pacifisme 
à géométrie variable sont des exemples de 
ce qui s’est passé : le dogme a supplanté la 
remise en question rationnelle de nombreux 
domaines de notre société ; ou, en d’autres 
termes : l’exagération de l’influence et de 
la consistance de certains discours, due 
principalement à l’importance attribuée 
prématurément à notre propre version de la 
génération de Mai 1968. 

l’éducation après mai 1968
luc ferry

Il y a une façon de faire qui a proliféré 
dans notre société et qui est extrapolable à 
l’Europe occidentale de ces trente dernières 
années ; bien qu’elle s’inspire du plan de 
formation scolaire, elle a eu des répercussions 
sur les coutumes sociales de grandes couches 
de la société. Il s’agit d’un modèle construit 
à partir de quatre grandes illusions que 
le philosophe français et ex-ministre de 
l’Éducation nationale, Luc Ferry, a analysées 
dans la conférence que nous reproduisons 
à présent, organisée par le CEJP et tenue en 
novembre 2007 à Barcelone. Nous faisons 
référence aux quatre grands mirages qui sont 
nés des aspects les plus naïfs des courants 
issus du grand échec idéologique représenté 
par les mouvements révolutionnaires 
alimentés à l’ombre du Mai 1968 français. Ces 
quatre illusions –« on peut tout inventer, rien 
n’est transmis » ; « remplacer le travail par le 
jeu » ; « on doit d’abord motiver et puis après 
faire travailler » ; et « être jeune, c’est génial et 
vieillir, c’est une catastrophe » – ont peu à peu 
fait une brèche dans les sociétés occidentales, 
surtout les plus avancées, et au fil des années, 
se sont révélées au grand jour comme de 
pures illusions. Avec le temps, le mirage 
disparaît ; et devant nous, il ne reste plus que 
le désert, dans la crudité de son étendue. 

où est la colère, où est la joie d’antan ? 
Salvador giner

Mai 1968 est un mouvement complexe, qu’il 
faut resituer dans son contexte, autrement 
dit dans le cadre d’autres phénomènes qui 
relèvent de considérations diverses ; certains 
d’entre eux peuvent même s’avérer, en 
définitive, plus déterminants et plus décisifs 
que les événements en eux-mêmes auxquels 
nous faisons référence. Quatre décennies 
ne suffisent pas pour saisir la portée de ses 
conséquences, et il est fort possible que 
les réactions soient plus perceptibles que 
les résultats en soi. Il n’est pas possible 
non plus d’établir des parallélismes entre 
Mai 1968 et les violentes révoltes qui ont 
secoué les banlieues de plusieurs villes 
françaises en 2005, ou le soulèvement 
de 2006, durant lequel des millions de 
jeunes –plus qu’en 1968– ont manifesté en 
France pour des raisons plus spécifiques 
–moins idéologiques– que celles qui avaient 
déclenché les contestations de Mai quarante 
ans auparavant. Sous certains aspects, le 
mouvement altermondialiste actuel est 
probablement le seul héritier de Mai 1968, 
notamment de par la simplicité de certaines 
analyses ou la banalité de certains slogans. Il 
n’empêche que les événements survenus au 
printemps 1968 ne doivent pas être sous-
estimés.

le mai 1968 français : un épisode 
de plus dans une décennie pleine 
d’intensité
damià Pons

La décennie des années 1960 concentre 
un nombre interminable d’images, de 
changements et d’événements à caractère 
social, économique, technique, politique et 
culturel qui, dans une large mesure, sont 
à l’origine de certains référents encore en 
vigueur de nos jours en Occident. Certains 
de ces événements et le changement de 
mentalités qui en a résulté ont fait une 
entrée tardive dans les pays catalans, non 
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seulement à cause de la censure idéologique 
et morale qui leur a été infligée par un 
régime autoritaire bien consolidé, mais aussi 
parce que leurs priorités étaient consacrées, 
pour des raisons évidentes, à la résolution 
de problèmes essentiels, notamment la 
récupération de la démocratie et de ses 
institutions, ou de la langue et de la culture 
catalanes. Que représente la révolte des 
étudiants parisiens de Mai 1968 dans le 
contexte de cette décennie intense ? A-t-
elle exercé une plus grande influence que 
d’autres événements tout aussi ou même 
plus remarquables et influents ? L’une des 
réponses suggérées par l’auteur de cet article 
est que –au-delà de diverses approches 
d’évaluation–, le mouvement de 1968, dont 
la figure de proue est surtout une jeunesse 
universitaire, issue de la petite bourgeoisie 
et à vocation culturelle, symbolise un acte 
représentatif de l’entrée de la jeunesse 
dans les agendas politiques des démocraties 
libérales en tant que sujet à part entière de 
politiques publiques. 

mai 1968 en perspective
Carles llinàs

Cela ne fait aucun doute : Mai 1968 est 
un événement qui ne peut pas être mis 
au même rang ni à la hauteur d’autres 
événements historiques qui ont, eux, 
marqué un avant et un après, un point 
d’inflexion ou qui ont été déterminants pour 
la périodisation, cet outil qui permet aux 
historiens de mieux nous faire comprendre 
le passage du temps. Si l’on examine de plus 
près les slogans les plus caractéristiques du 
mouvement de Mai 1968, qui jouent sur 
des thèmes touchant à l’« imagination », 
par exemple, ou au climat de libération, 
d’émancipation ou de spontanéité face 
à la prétendue asphyxie induite par les 
institutions traditionnelles, voire par 
la prédominance de la raison dans la 
modernité, on se rend compte –dit l’auteur– 
que l’histoire de tous ces éléments remonte 
à une époque antérieure à 1968, pleine de 

contradictions importantes. Et il rajoute que 
la recherche d’une quelconque similitude 
avec ce que l’on pourrait qualifier d’essence 
de Mai 1968 nous porte à croire qu’il n’en 
existe aucune ou bien que la « transgression » 
des limites appartient à la nature réelle de 
l’essentialité du monde... et de la modernité. 

mai 1968 : plénitude, répression, 
nihilisme
Jordi graupera

L’importance historique de Mai 1968 finira 
par se diluer avec le temps, si tant est 
qu’elle ne l’ait déjà fait. Elle se manifeste 
par l’éclosion d’une mentalité qui se 
développait depuis longtemps déjà et qui a 
continué à le faire par la suite. Le Mai 1968 
français n’a constitué qu’un de ses noyaux 
de signification. Le moteur principal de la 
révolte était une recherche de la plénitude, 
dans un contexte de bien-être routinier et 
de consolidation du capitalisme. La réponse 
politique des révoltés était cependant 
totalitaire et, très vite, elle est devenue 
obsolète. La consolidation de la figure de la 
femme dans l’espace public est heureusement 
la seule conquête originale dont nous leur 
soyons aujourd’hui redevables. Mais, avec le 
temps, les principes défendus par les jeunes 
du Mai 1968 français ont fini par n’être 
qu’une forme de plus de nihilisme. L’oubli 
de tout fondement et l’hypercriticisme 
nihiliste ont façonné une pratique 
pédagogique qui a ouvert une brèche dans 
les générations postérieures, donnant lieu à 
des « individus circonstanciels », dépendants 
du présent, malléables, mais imperméables 
aux réflexions essentielles. En quelques 
décennies, les événements de Mai 1968 ont 
perdu tout intérêt dans la vie des nouvelles 
générations. Leurs leaders et les personnes 
qu’ils prenaient comme modèles ont même 
fait un pacte avec la réalité : c’est à peine si 
on arrive à les distinguer de leurs ennemis 
d’alors.
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