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Parlem d’Espanya
La qüestió ja no és «què és Espanya?», sinó       
«què volem que sigui?». Si la pregunta és diferent, 
també ho hauria de ser la resposta

EDITORIAL

Pierre Vilar encetava així la seva 
Història d’Espanya: «L’Oceà. El Me-
diterrani. La serralada pirinen-
ca. Entre aquests límits perfec-

tament diferenciats, sembla com si el 
medi natural s’oferís al destí particular 
d’un grup humà, a l’elaboració d’una uni-
tat històrica». Aquesta unitat, de la qual 
es va despenjar Portugal, s’articula his-
tòricament al voltant de la pulsió unita-
rista de Castella i el pluralisme hispànic 
de què feia bandera Catalunya, d’acord 
amb l’arrel confederal de l’antiga Corona 
d’Aragó. Com explica Jaume Vicens Vives, 
«durant els quatre segles d’existència 
d’una comunitat hispànica efectiva, cas-
tellans i catalans, hem maldat per fer-nos 
un habitacle a gust nostre».

Val a dir que el regeneracionisme espanyol 
i el catalanisme polític, a finals del segle 
XIX i inicis del XX, van coincidir en el di-
agnòstic –la necessitat de superar l’Estat 
de l’antic règim–, però discreparen de la 
teràpia. Per això, com assenyala també Vi-
cens, no és certa aquella afirmació d’Orte-
ga que només els castellans tenien el cer-
vell adequat per poder vertebrar l’Espanya 

contemporània. Ans el contrari. Sense el 
catalanisme polític, hereu de les anomena-
des «cultures del doble patriotisme» –cata-
là i castellà– del vuit-cents, no s’entendria 
l’esforç de Catalunya per afaiçonar una 
certa idea d’Espanya: «Els catalans desen-
voluparen les tesis del provincialisme, el 
foralisme, el regionalisme, el federalisme, 
el comunitarisme i l’iberisme, sempre din-
tre de l’esfera d’un mateix Estat».

Des d’aquesta òptica, se’ns recorda sovint 
l’Adéu a Espanya del final de l’oda de Mara-
gall, composta coincidint amb l’ensulsia-
da colonial de 1898, però s’oblida el seu 
Visca Espanya!, escrit deu anys després, 
en el qual es preguntava: «Espanyols? Sí, 
més que vosaltres! Però, com ha de viu-
re Espanya? No pas arrossegant-se pels 
carrerons provincials del caciquisme; 
no pas agarrotada, com fins ara, en els 
lligams d’un uniformisme que és contra-
ri a la seva naturalesa; no pas en la bui-
dor de sentit dels partits vells ni en l’aire 
corromput d’un centralisme tancat a tota 
penetració de l’aura popular». Vet aquí, 
resumida, la defensa d’una altra idea 
d’Espanya que ha estat, al costat de la rei-
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vindicació de l’autogovern, el segon pilar 
del catalanisme polític.

Per això, des de les planes de política&pro-
sa parlem d’Espanya, volem seguir par-
lant d’Espanya. No és res d’extraordinari. 
És una tasca que ens vincula amb el lle-
gat plural del catalanisme, del qual volem 
ser marmessors; també continuadors. 
Sabem que, a hores d’ara, com va pas-
sar a la Segona República, les relacions 
entre Catalunya i el conjunt d’Espanya 
passen sovint de l’encaixada afectuosa a 
la negació recíproca i a la manca de re-
coneixement mutu. Vicens Vives feia un 
diagnòstic que es podia aplicar a la situ-
ació actual: «Intel·lectuals i polítics, que 
havien sortit més d’una vegada de llurs 
reductes de comoditat (...), no tingueren 
valor per a sacrificar llur popularitat als 
designis d’una tasca mancomunada».

El catalanisme polític, ahir i avui, és inse-
parable d’un intervencionisme hispànic. 
Aquesta tasca, com deia també l’historia-
dor, passa simbòlicament per considerar 
Espanya com una lira, les cordes de la qual 
s’harmonitzen en voluntat i amor. Es tracta, 
per tant, de sumar complicitats i de refer 
afectes per a compondre la nova polifonia 
de l’Espanya del segle XXI. El punt de parti-
da és doble: el pacte constitucional de 1978, 
que reconeix el dret a l’autonomia de les na-
cionalitats i les regions, i el marc de sobira-
nies (i també ciutadanies) compartides que 
Espanya ha anat abraçant des de l’ingrés a 
l’aleshores CEE l’1 de gener del 1986.

Tanmateix, quatre dècades després, la 
posada al dia de la Constitució comença 
per acceptar que les nacionalitats no són 
altra cosa que les nacions que formen 
part d’aquest Estat compost que en diem 
Espanya. I, per fer-ho, cal superar els 
conceptes d’ahir, del debat decimonònic. 
La clau de volta, a Espanya i a Europa, és 

el federalisme, però no entès com una 
tècnica sense ànima, sinó com un instru-
ment per articular igualtat i diversitat, 
unió i llibertat. Un «federalisme càlid», 
en expressió de l’enyorat Ernest Lluch, 
que ens permeti administrar la comple-
xitat de l’Europa del segle XXI.

Cal recordar que el catalanisme va ser 
capdavanter en la defensa d’un model de 
base cívica, fonamentat en el pacte de ciu-
tadania. Diguem-ne, si es vol, civilitat. Ja 
el primer terç del segle XX, Rafael Campa-
lans –la seva màxima era «política vol dir 
pedagogia»–, va deixar escrit que Catalu-
nya «no és solament la geografia i la his-
tòria passada. És, sobretot, aquest deler 
regenerador que s’encomana a tots els ho-
mes que hi viuen, és a dir, aquesta volun-
tat d’història futura. No és la història que 
ens han contat, sinó la història que volem 
escriure. No és el culte als morts, sinó el 
culte al fills que encara han de venir».

D’Espanya estant, molts anys després, 
s’han escoltat reflexions semblants. Per 
exemple, Joaquín Almunia, en una con-
ferència sobre l’impuls federal del procés 
autonòmic, va dir l’11 de febrer del 2000: 
«No em preocupa tant el ser d’Espanya 
com la construcció de la convivència en-
tre els espanyols, fins i tot d’aquells que 
no se sentin espanyols. No hem de viure 
Espanya com un problema, sinó com una 
oportunitat i un repte. La pregunta ja no 
és què és Espanya?, sinó què volem que si-
gui?». Si la pregunta és diferent, també ho 
hauria de ser la resposta; tant a Madrid 
com a Barcelona. 

Aquella reflexió, dues dècades després, 
sembla feta per afrontar els reptes d’avui. 
Perquè, al capdavall, el nou paradigma 
– què volem ser i, sobretot, què volem fer 
junts– és aplicable a Catalunya, al con-
junt d’Espanya i a tota la Unió Europea. ●
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Una nova etapa s’acaba d’obrir 
per a la Unió Europea amb el 
nomenament el passat mes de 
juny d’uns nous alts càrrecs 

de les institucions que aporten novetats 
substancials en els lideratges polítics. 
Per primer cop els dos llocs més desta-
cats de la governança europea, que són 
les presidències de la Comissió i del Banc 
Central Europeu, corresponen a dues do-
nes, l’alemanya Ursula von der Leyen i la 
francesa Christine Lagarde.

Els caps de govern i d’Estat que les van 
nomenar van haver d’adaptar-se a un joc 
molt complex d’equilibris, a més de bus-
car les majories imprescindibles per a la 
seva ratificació, quan calia, al Parlament 
Europeu. No tots els equilibris necessaris 
van poder ser respectats. L’Europa cen-
tral i oriental, específicament l’anomenat 
Grup de Visegrad (Polònia, Txèquia, Eslo-
vàquia i Hongria), ha quedat marginada i 

debilitada en la representació institucio-
nal, en certa correspondència amb la seva 
actitud cada cop més reticent en relació 
a la construcció europea, a voltes inclús 
obstaculitzadora. El mateix es pot dir del 
soci fundacional de la UE, Itàlia, que, com 
a resultat del govern populista d’extre-
ma dreta, ha perdut protagonisme des-
prés d’haver acaparat tres llocs destacats 
(Banc Central, Parlament i Alt Represen-
tant), i ara només es veurà representada 
a la presidència del Parlament i per part 
d’un eurodiputat com David Sassoli, que 
pertany al Partit Democràtic, a l’oposició. 

La víctima més notable de l’acord dels 
28, encara amb el Regne Unit a dins, va 
ser el sistema informal dels Spitzenkandi-
daten que es va aplicar per primer cop a 
les anteriors eleccions europees per tal 
de convertir en president de la Comissió 
el candidat nomenat per la llista més vo-
tada. El resultat electoral, sense majoria 

Governar Europa
És exigible als nous càrrecs un impuls                   
per frenar l’erosió del projecte europeu                       
i recuperar el protagonisme internacional

EDITORIAL
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suficient per part dels dos grans partits, 
els populars i els socialdemòcrates, va 
ser el que el va posar en crisi, en obrir-se 
la possibilitat de descartar els dos candi-
dats de les dues minories més grans (PP 
i PS), l’alemany Manfred Weber i el ne-
erlandès Franz Timmermans, per tal de 
privilegiar els altres equilibris.

Al final, els quatre càrrecs corresponen 
a la força del tàndem francoalemany i a 
la nova correlació de forces que ha con-
vertit els liberals en la tercera pota de les 
majories, gràcies a la centralitat i a la for-
ça d’Emmanuel Macron en el nou joc eu-
ropeu. I, sobretot, a una qüestió que tam-
bé preocupava Macron i Merkel, com és 
l’esforç obligat per aconseguir la paritat, 
just en el moment en què els populismes 
d’extrema dreta i els autoritarismes s’en-
fronten als feminismes arreu, comen-
çant pels Estats Units i seguint per països 
com el Brasil, Rússia o les Filipines.

En el nou món emergent i polaritzat que 
s’està configurant, Europa hi ha de jugar 
com a actor internacional de primer pla, 
però ho farà millor amb veus femenines, 
sobretot quan són, a més, exemplars en 
la defensa dels valors europeus, tal com 
en són testimoni les seves trajectòries i 
en el cas de la presidenta de la Comissió 
el seu primer discurs davant el Parla-
ment, profundament europeista, social i 
obert a la pluralitat. 

Arriben aquestes dues dones al cim just 
en el moment en què la cancellera Merkel 
s’encamina cap al final de la seva trajec-
tòria com a governant. Bona part dels 
mèrits del feminisme europeu es deuen 
a la seva actitud, corroborada ara amb el 
nomenament d’Annegrette Kramp-Kar-
renbauer, secretària general de la CDU, 
com a ministra de Defensa en substitució 
de von der Leyen. 

Aquesta Europa amb dues dones als mà-
xims llocs de comandament és l’Europa 
de Merkel, amb una europeista federalis-
ta a la Comissió i, al Banc Central Euro-
peu una exdirectora del FMI preparada 
per continuar les polítiques de defensa 
de l’euro com les que ha portat a terme 
fins ara Mario Draghi. Merkel és també la 
cancellera que ha marcat el ritme i el to 
de polítiques d’acollida als demandants 
d’asil en el moment en què una part dels 
socis europeus, encapçalats per Itàlia, 
dedicaven els seus esforços a dinamitar 
l’espai Schengen sobre lliure circulació i 
els convenis de Dublin sobre asil.

L’Europa de Merkel és també l’Europa de 
l’austeritat, del dèficit en polítiques fiscals 
i socials i del fre a un pressupost consis-
tent per a la zona euro, que pugui avan-
çar-se a futures crisis. Aquests són ara els 
deures que s’hauran de plantejar els nous 
equips que entren en funcions aquesta 
tardor. Ho exigeix la cohesió interna eu-
ropea i ho demanen com a resposta als 
síndromes populistes que veuen en Bru-
sel·les el problema en lloc de la solució. 

Els altres dos càrrecs nomenats, el presi-
dent del Consell i l’alt representant, el li-
beral belga Charles Michel i el socialista 
català Josep Borrell, tindran també un 
paper molt destacat en aquests nous en-
vits. Cada cop és més necessària la figura 
de l’organitzador i de l’àrbitre entre els 28, 
un primer ministre bon coneixedor de les 
relacions institucionals entre governs i 
personals entre governants, sobretot en 
un moment de polarització i fragmentació 
com l’actual. El «ministre d’exteriors» eu-
ropeu, d’altra banda, és un càrrec crucial 
si Europa pretén sortir de la irrellevància 
actual i tornar a l’escenari internacional 
amb la força que requereixen el moment 
destructiu del trumpisme i l’emergència 
imparable de la Xina de Xi Jinping. ● 


