
Comenga el nou curs al Centre Comarcal Lleidata,o de Ponent,

com, en familia,prefereixo de dir-ne. is el meu deSi...g,l. espero
�� ,

enguany(Se superin les me-que e1 de tots els socis i amics, que
els

tes assolides en tots anys precedents •

Tine ina escassa, perb dila tada pr-e senc La en e 1 temps ,de

cons cd enc t.a d I

aq ias ta enti tat •. Des que _ es�ent .jQ un neil, e Il meu

oncle, resident a Barcelona i qarnet de soci nUffiero 2 meln par-
1r;}.nlava,fins a les constants refer�ncies dlun amic de la fami1ia�

Anton'. B{3rgos J
i ales meves. prLmer-e s visi tes aqui per fer-hi par

laments,en tres 0 quatre ocasions. Per aixo deia que la pres�n
cia havt.a esta t escan�ta1 dila tada en el temps. I =-re.-c.,orcLo q.;u..e-.

-:

� ,en oCRsions diferents, vaig veure, oients de pfimera
d�'SSe.: i fent-me immerescut honor, dos grans homes de la cul tura :

Gaziel i Jordi Rubi6,tots dos amics insubstitu1bles.

Encara que mil persones �iverses provessin de definir-me

aquest centre, jo en t:inc feta d I antuvi una idea pr-o pd.a , i em



seria m�lt dificil de canviar-la • 0 sigui,que tinc del Centre

Comarcal una imatge molt viva,gravada quasi al foc : el veig com

a9/M;�
un rac6 de nostalgies -els de Ponent �J1enyoreu -,enveig com

un fogar d'iniciatives, tant en seccio�s existents com per in

pulsos individuals sobtats tocats de genialitat; i el veig,so

bretot, com una fO'mal de conecd encf.a pa t r-Lo t Lca , Hi va haver una

temporada que el mot "patria" feia com vergo rwa ,i la gent deia

pais i terra. La paraula patria no ens ha de sobtar ni reprimir.

La paraula patria t� la virtualitat i 1a compacta vehemencia

d ' una bandera • I co-m La ba1'.!:__§era, ha de volar ben anta, besada

per tots els ven ts •.

�

Amb tota una historia individual paral.lela a La de ban t.e s

altres persones del meu temps ,amb el com1 denominador d'una
f, �/

compartida fe i una imprescindib1e esperanga,aquella arre� tenaq

de que Marius Torres ens parlava, he triat com a tema d'aquest

"
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parlament
./'

CIUTAT PAIS PERSONES. Ja s� que aparentment sembla
I )

com si no volgues dir gran cosa, quasi pren) els perfils formals
/

d'un enunciat demogr�fic 0 ge0�r�fic. Es quan us especifico que

,a:crd _" en'rl context d ' avui ciutat vol dir Barcelona, pais vol

dir Catalunya i persones vol dir tots nasaltres i les genera-
,

cions immediatament futures/que l'enunciat pren carrega i fins

com penso palesar; virul�ncia •

altra

Els centres i cases comarcals quasi no t�ra6 localitza-

da d'�sser que dins de Barcelo�a • Aquest gran gresol de tot

e 1 pais, aquesta olla barrejada, marrt e d '
una forma insti tucio

nalitzada els nuclis comarcals en tant que consci�ncia d1unes

arrel, del pais dins de la capital. Els comarcans que viuen a

Barcel�6n uns barcelonins me s ; tenen la ciutadania de Bar

celona,perb la �uralesa de la comarca -en el nostre cas gran

regi6 - q�e fou la seva mare ;i la patria comuna que es catalu

nya ••• i en ina esfera de me s tir-ane cendenca,a politica els PP.tc �



El 1978, a Balaguer, se celebra una Assemblea del Foder

Comarcal de la qual pocs es recorden avui ; aquella reuni6

ja apuntava el problema de la concentraci6 de poder represen-
,

Cch7;�aL
tatiU ea taLa a Barcelona i La inquietud J

+:

.":
, que desvet-

,__

llava. Em vaig trobar presidint aquella reuni6 sense haver-ho
I

buscat,nom�s per la meva nul.la adscrvpciO a la politica acti-

va i pel fet d'haver escrit sobre c0marques: aquesta represen

tativitat d'un parell d'hores no tenia .import�ncia :em perme

t�, pe rb , d' adonar-me de la prevenci6 q ie , ja e y\ aquells moments

de la incipient politica catalana ,desvetllava en la gent de

cornarques un futur i absorbent poder barceloni.

L'any 1913 Gaziel ,evocat abans i �ecollit ara, parlava

d'u�a mrorocefalia catalana,d'un pais amb un cap molt. gran

i un cos xic. Avui el fenomen no ha fet sin6 creixer,amb l'agra

va�t de la taca d' �li metropolitana, de la conurbaci6,del
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mo.nstre que ha engo.lit Barce10n�s, Baix Ll�o.bre�at, mig Maresme

i'bon� part de cada un dels Valleso.s,que amenaqa el Garraf

i el llil.ges.

Sembla una frase feta : en realitat Barcelona no. ha abserbit

el se u ento.rn me's que he hagi fet Paris, Calcuta 0. Mo.sco.u.· e,€l/
pr'o p tenim l' exemple de Madri<d, pessiblement me s engo.lido.r que

Barcelona, i me s paralitzado.r, aLxo per descemptat e . QuaLs evo L

peblaci6 de la vera de Madrid t� en aquest caire particular
me s greU����Llebregat 0. del Mar=�1f��ut
censtatar en viatges a algun d'aquests punts de la teranyina

del gran Madrid.
La co.nurbaci6, aquella amenaQa de l'Area Metrepelitana, era

��c.re.n.L
una cesa, un cenflicte • Melt m�s greu em sembla a mi el fet

de la preemin�ncia barcelenia q mn vel enfrentar-se a la resta

del pais, separant-la-hi idealment. Que ningu no. digui 0. argu
"

menti que aquest fet �s inventat 0. deformat • Es,simplement:
les circumst�ncies po.litiques han pertat a magnificar la



per l'avi i

import�ncia innegable de Barcelona per motivacions de partit,

i necessitats de tactica electoral. Per haver escrit en: aquest

sentit he suscitat respostes for<;a agres de politics determi

nats, els qual.s ,encara.,negaven q re aquest intent d'o::posar
idearis existis.

Hi ha hagut un inter�s a

gran encisera de�Maragall/)
.; pe:t net, la connotaci6

polaritzar entorn de Barcelcrna, 1

de progressisme, avanq, fUtuT, po-

t�ncia creativa, modernitat i postmodernitat,canvi ,din�mica ;

i a carragar al compte de les comarques,tan bon punt aquestes

s6n a trenta quilbmetres del Gap i Casal, el sentit de la tra

dici6, el dretisme, l'immabilisme,l'agrarisme endarrerit, la

manca de d.i.namf.ca economi.ca , La superstici6 i e 1 pa tufisme, e1

catolicisme immqbilista i el provincianisme.



nbmic i politic,]a societat influent cercles excl usius:
<:>

Tot aixb �s en part realitat : perb de cap manera ho �s

de forma excloent • A Barcelona s
'
hi concent ra e 1 poder eco-

l'empresariat i els inteLlectuals ,artistes i grans planifi
cadors. Aixb ha estat fet al llarg del temps , a mesura que

la societat esdevenia urbana. El fencrmen' tenia lloc igual
ment a d'altres ciutats del pais en detriment del camp: de

mica en mica es pr-o dua �-2<' un segon fenomen : les ciutats

que havien comengat a absorbir els excedents del camp esdeve

nen objecte d'emigraci6,con abans ho havien estat els pobles
i viles. I l'antic home del camp ja no hi vaisin6 que direcia�

- --

ment acut a La gran conc ernra c a o baz-e e l'onf.nav I el professio
nal de la ciutat mit j:tna t ambe es trasllada a Barcelona. .ta

torra d� Le.1 �('anS capi tals �s aquestaJi alhora La seva trag�dia:

qoo poden assimilar mitjanament 0 b� el pro�fessional vingut
de ciutats menys important�,perb no assimila saasfactbriament

l'immigrant sense qualificar.



Aixi la��iutat ha esdevingut per a l'home de finals de se

gLe , emb.Lema t i ca : te mol tes virtuts'lpero sobretot te les claws

que obren,��n q�antitat de portes. Estudis,relacions laborals,

investigaci6,progres material ••• amb les contrapartides IIlDrals

que ara no ban de ser objecte d'estudi ni tan sols d'exposici6

aqui.

Fins al punt que alguns afirmen la fi dels territoris, la

irnmediata reducci6 de tot el mapa a ciutats. Ho he sentit dir

a un home considerat capdavanter en la seva parcel.la e O'r i.o L

Bohigas. Ha dit clarament a la televisi6 " T6t aixb de Pais,

de terri tori, ja no te senti t • Av ui. dia nome s existeixen ciu

tats ."

L'afirmaci6 es detonant,explosiva, pero no vull condemnar-la
-

de forma fulminant : alguna ra6 deu tenir per afirmar que no-

mes compta la ciutat.
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Ara , el distingit politic que acabQ d esmentar hauria d'ex-

plicar Le s seves afirmacions , ma tisar-l es, per-que si be; j a aca

bo de confessar que no desitjo condemnar-les de forma fulminantl

ell sf que les ha fetes de manera contundent,com he ditJexplo

siva.

Potser valia dir que la'consci�ncia ciutadana avui es general,

que tots, visquem en grans urbp 0 en pobles petits,posse1m un

pensament urb�. Te un punt de ra6, en aixQ : avui el m6n es

t� enormement comunicat,inter-relacionat ,i els avenqos tecno-

-teic.�rU.c��,1
Ibgics, utillatge i lleure ( electrodom�sticsr Televisio

en

pri.er terme ) han esborrat del punt de vista'material)i en

bona mesura) les
difer�ncies (, que hi havda abans entre la ciuta t

i el camp. El tentacle de la civili tzacjjc( material ( ho sub

ratllo ) arriba molt lluny,i es precis avm traslladar-nos a

un rac6 molt incomunicat i poe productiu per trobar-nos
amb

signes de civilitzacio' de setanta 0 cent anys enrere.

En a uest �entit material la similitud entre una lIar de

,--
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llELXample barceloni i un pis 0 torreta de vila mitjana 0 fins

de poble petit �s- notable ,molt m�s que les difer�ncies. A

adxb ra: contribuYt un cert anivellament econbmic, l'acc�s ,en

termes monetaris,de 1lartesanat,comerQ i menestralia vilatana

a un niveel de classe equiparable a la tbpica classe rnitjana

de les ciutats,constitutiva del cornu denominador dels seus ba

rris.
/

Es en d1altres nivells on no podem ni de bon tros afirmar

que tot �s enrasable pel mbdul ciutat. L1aspecte cultural, de

serveis culturals, malgrat els esfor90s que es fan i es faran,

queda molt per sota al pais que a la capital,i en un nivell

provincial 0 comarcal passa el rnateix. De la mateixa manera

que la gran c i,u ta t, quan ha necessi tat ma d 1 obr-a bar-ata ha ad

mes ,0 ha sofert, una immigraci6 inqualificada, quan ha nece

ssitat cervells els � importats. I fent-ho he creat un mime-

tisme explicable: la persona que sap que val i desitja

alhora millorar competitivament, va a la gran ciutat,no es



queda a la seva vila. I la gran ciutat el fagocita. Alguns
mantindran els lligams amb la poblaci6'i la comarca d'origen:
d'altres vitalment se1n sentiran desvinculats,o accediranri
els ho demanen) a fer- hi algun e.i.mboLj c acte de presencia, a

pronunciar,per exemp]f, ,un preg6 de Festa Major,que sol ser

repetitiu.

D'aquesta manera penso que la majoria dels qui de joves
slhan traslladat a la gran Cap i Casa� fora alalguns casos de

fermesa biologica, han quedat des-terrats,fora de la teFra,
i aquests mes que no e� escasso barcelmnins de soca-rel,s6n
els qui podrien afirmar que tot es ciutat,que tot es el cimeht,
11 ascensor , e I "metro n

..

el tele.fon i el teleco rmndament.

Es va diubixant amb les meves paraules una resplendor elegfa
ca,com una COYrua _ de lamentacions : en tot cas t�d de !old�/
�Iaquest�s persones que he, esmentades,les : �ues possibili-
tats dlesser conscients de la terra' mare : per a ells



la gran capital ha esdevi�ut el referent ultim, entre altres

raons perqu� enfora' de la gran ciutat ho veuen tot uniforme:

exagerant direm que corren el ri,c de dir a tota extensi6 ver

da "un camp de cols ,,: incapa90s d'iGientificar un rac6 concret

de b seva terra i retornar-lo a la cOnEci�ncia primera, s'afe
rren a 18 ciutat com al tau16 de salvaci6. Aquests s6n els

que podrien aplaudir el tinent d'alcalde secundant la se�a

aftrmaci6 que el concepte "pais " �s irrellevant,que tot s6n

ciutats.

El m6n modern ens ha donat artistes i escriptors absolutament

urbans i limitadament urbans,que treuen la inspiraci6 del ci

ment i els gratacals I i desconeixen l' entorn : Andy Wahrhol

o Woody Allen en s6n dos exemples . convincents. Creadors

�
urban)r' confess� . llur aut�ntic sentiment de buit quan els

parlen del camp, del pais, d'allb que no sigu� les cases de

molts pisos, les relacions entre persones igualment urbanes

i els psiquiatres necessaris per fer rutllar tot allb.



per menjar la cacera qm feia. Es va fer un teulat}b va viure

tamb� trogloditicament: i va acotar un territori,�n desenvolu

p� llagricultura i la ramaderia • Havia creat la ciutat.

p. la ciutat es coneixia totham !. els cognoms van trigar a

Per alt-ra banda, la gran ciutat genera soledat, 11 h-ome, s
' ho

confessi 0 no,passa estones dlaclaparament, i eerca companyia/
si volieu un poe anonima. Hom diria que a la gran eiutat es per

eep m�s una mena de desti quotidi� eoll.. leetiu,mentre que al pa-��
is es percep elarament un desti individual durable,igualment
assumi t com eol.leetiu, pe rb d'espr�s d I haver-Io'- senti t indivi

dualment.

Perqu�/. existeix un pais : malament aniriem si no fos aixi
. �m�Fonamentalmeftt l' home�-�'P-'i -::'.c):- quan aprengue de eaGar; i

de fer-se un teulat sota eiYqU�I 'lAxoplugar-se,i d'eLxa de viu

re als arbres i de collir fruits: la recessi6 de la selva va

obligar-Io a caminar,amagar-se,espiar,fabricar-se armes, t�
•



mica en mica els territoris ciutadans � vilatans i ele se-

prmduir-se,ja fossin apel.latius Joan de Bernat ( nom del pa-
-,

re �a. d' ofici) Joan Ferrer, Boter, C:alderer , ja de pr-cc edenoaa

geografica:Joan de Solsona, Pere de Castellnou.

En aquells termes,de ciutat petita,on tothom es coneixia, les

persnnes encara constitu�iln una familia gran, i el territori de

la ciutat era el seu pais ,generalment dominat per un senyor.
La posterior concentraci6 de poder en la monarquia fDngue de

nyorials en e1 concepte de patria politica : fou l'expansi6 i
1 'imperi, sobretot fou la identificaci6 de les persones amb

el pais. Aixo podia tenir uns signes, les banderes, i aquest
fet de I' asswnpci6 per part de tots e 18 nosty-es avantapassats
de l'exist�ncia d'un pais dona una nova dimensi6 a la coexist�n

cia : a partir de la conacf.encLa naci:OYlaL existiem per at m6n.

$obretot la co ns cd eno ia nacLon af : aquesta seguretat ens do

nava for9a i, en les epoques de persecuci6 els catalans no hem

v.olgut la supervivencia i la saLva c i.o de Manresa, @liana 0 p_e
nelles : hem aspirat a la superviv�ncia de Catalunya.



Perb les condicions socioeconbmiques del m6n modern han aca

bat per concentrar el poder politic en insti tucions que tenen

�se U3 centrals», ••el mot central es repeteix enormement. I a.qu e s=

tes seus centrals s6n a grans ciutats,que han estat investides

del rang de capital. capital ve de cap, allo que �s su�erior

a tot l'altre,tot l'altre essent nom�s membres. El cap regeix
i, dirigeix.

Normalment els patsos estan orgullosos de tenir un cap. No

pot negar-se que en un estat tan mal construtt com Espanya,

mala construcci6 denunciada per tot, els pensadors amb cara

i ulls,rels sociolegs i?els economistes, existeix una mena

d'orgull per ]a capital, Madrid. Madrid, que fou abans del

segle XVI un ll�arret al centre de la peninsula,esdevingue

per voluntat reial la capital d'un estat volgudament reconver

tit e�aci6 unica, amb tot el prestigi afegit de la cort. En

igual mesura Barcelona fou cap de Catalunya,encara que Munta-

8



ner li assignes la categoria de cap en la marina ,deixant per

a Lleida el de cap de la terra ferma. Barcelona ha estat de

sempre contemplada per tots els catalans com la capital irtrlis

cutible; i fins avui dia,en el cas d'una certa descentralitza-

�elona hauria de conservar el gruix de compet�ncies i

18. mes gran densitat de poder sirribolic tambe.

Aixo es indisputable ,contundent: el conflicte s'ha insinuat

precisament quan s'ha volgut crear una irnatge de ciutat amb

un poder propi que fa so�p� amb el de la Generalitat� Que s'ha
•

volgut pola�0tzar en dos extrems)com si la situaci6 espacial

de les cases-seu del govern de b ciutat,i del govern de tot

el pais, cara a cara, fos 1a premonici6 de la pugna per mos

trar-se mes podero�,i al mateix temps totalment representatiu.
Es indubtable , en el cas de Barcelona, el valor que ,te en ell

rnateix,va1or e imboLd c i real, el pes de la responsabi1itat i 1a

cprnplexitat del seu regiment, de debe complicat i delicat: el



tiforme, creatiu, i deixa de ser-ne espill i magnificador.

h

sol a �tament de Barcelona �s m�s complex que qualsevol
ministeri. Barcelana i la seva zona d'influ�ncia immediata

soh com una mena de petit pais. En aquests casos,els alemanys/
des de l'edat mitjana ,han creat les ciutats estat: Berlin,

LUbeck,Hamburg ••• Podria ser Barcelona una mena de ciutat-es

tat? Els seus pressupostos �la seva burocr�cia,el seu trenat

de serveis no en s6n �ire lluny de dibuixar-la-hi.

Per-o no ho �s, de dret •••ni de fet,encara. No t� tota Ia

independ�ncia :pertany a Catalunya com qualsevol altra ciutat,
i des de fora, des del pa'-.$ , es contempla -amb una certa sus

ceptibilitat la prepot�ncia barceloni�a, l'urc amb qu� for�
una mena de pinya ostentosa,acumula els millors talls de

l'�pat,concentra l'economia, els mitjans de comunicaci6,i
tantes vegades es gira d'esqueria a la realitat del pais, mul-

Sembla que exagero, pero no �s aixi • Per la seva propia



Entenem,molt� de nosaltres, que Barcelona en tant que ciu

tat,hauria de projectar-se damunt el pais potenoiant-lo,re
partint un xic el pastis, a benefici de l'exemplaritat.

Pero tot aixo que dic pot prendre's com una mostra mes

del que passa arreu del 1l16n,i�e es inevitable: Nova York

dinamica,B�arcelona genera els mes apetitosos llocs de tre

ball,i ara no parlo Unicament de compensaci6 economica, sin6

social, de possibilitats de trenats mutus d'influencia, de

promoci6 i de tornaveu. Un professor'de qualsevol de les Uni

vermitats barcelonines ( ara no vull dir enclavades als

carrers de la ciutat,sin6 tambe a Bellaterra 0 Sant Cugat )

esJen projeccLO , mes visible que no un professor de les uni

versitats periferiques ,a banda la valua intrinseca ; encara

que ell/ella no faci res per inflar la seva imagge,la imat

ge es magnifica. I el professor de les universitats perife

riques acaba fent els possibles passos per incorporar-se a

un lloc de la universitat barcelonina.



s' enduu el millor d' A,(v\erica del J'brd, i fins del m6n : procedeix
a una escala major que fo Barcelona. I Parts buida les provfncies
de les seves millors forces humanes i de g9sti6. Tot a Ixo �s veri-

tat,i algunes excepcions no fa�ltre que esquitxar anecdoticament
el teixit.

El que resulta greu �s que aqui,recentment, tot aixo s'ha po

lititzab, en cerea del vot i de 18 seva conservaci6. Hi ha una rea
,-'

li ta t de pa'� } interior, camperol, peti t-industrial, m�s tradicional
\

i conservador, fins i tot en les seves ciutats mitjanes 0 capitals
de sector, amb una reconversi6 m�s lenta als costums i a la substitu-

II
II

ci6 de modes de vida i escala de valors que no La que s
' ha o·pe-

rat a Barcelona. Examinant els resultats de votacions legislatives

-autonbmiques - obs�rvem que enfora d'un cercle immediat a Barce

lona ( i en centa mesura ales grans ciutats ) el vot �s m�s defen

sor del p�n7S enterbolit per influ�ncies de fora, i fins

malauradament de vegades motivat per aspectes que cal qualificar

Ie



de molt tradiciona:y, excessivament t:lradiciona�. Per contra, a Bar

celona, -i aqui tamb� segons el8 barris, matisariem - el triomf

sol donar-se a QPcions mr9tU.:zd� de tota r-ef'er enc La al pa s sa t,
-

a la globalitat del pais, potser sincerament servides per una.

lrnat-�e' � de moderni tat, per una acceptaci6 de La barre ja lingUis
tica, 0 sigui a la llarga de l'abandonarrent de les posicions de

defensa de la integritat espiritual • En nom d'un prog�essisme
i una obertura I e.s van imposant cri teris i reali tats que fan irre

cogn�ible el cami histbric.

Honestament, quan descobrim que aquestes realitats s6n f�cil

ment poit riJz'd �l-e,S',�, ens alarmem un bon xic. En nom del progressis
me ambientalj a Barcelona es pot afluixar en La defensa de 11 �cLio
rna, es pot desqualificar qui mant� les tradicions tostemps visents
ent�e nosaltres, es pot fer mofa derisbria de la pagesia'o dels

"bo ns costums tt.i els tt bod mo tr' ". En nom de la progresia, es pot
ser bla i tou amb l'educaci6 exigent en ll�tica dels infants i

els joves. En nom d'un barcelonisme que no representa ni de bon

tros Barcelona tota, es pot dre'gar una muralla ideal que deixi

"

II



enfora la resta del pais, que fins i tot desfiguri una constant

imatge de pais arrelada en la ccnacLenc La dels ca ta Jans : parti
cularment es(aixo\peril16s(comptant amb el gruix d'habitants de

Barcelona globalment presa,amb to-ts els seus barris i les agre
gacions monstruoses recents. Perqu� no podem oblidar que/posat
en xifres, el ciutada barceloni surna dos milions --�J d'habi

tants,i si a tota aquesta gran massa se Ii va aplicant una po
litica en qu� les comprensibles prioritats barcelonines adquirei
xin carta de naturalesa excloent,i es deixa el pais - i dient

pais vull di1' tota l'altra C'atalunya viva - com una zona per vi

sitar turisticament 0 per anar-hi a buscar primeres mat�ries
es deixa d'educar un sector molt important de Catalunya.

-Insisteixo: la polaritzaci6 de la politica cata�na ha trobat

un �unt ideal per fer bascular la palanca�en la qUesti6 capita-
1ina • Fa ben poc Jordi Borja va publiaar a AVUI, diari que va

comenQar amb 1a pretensi6 d'esser e1 diari de tots el8 catalans

i ha acabat essent molt assenya1adament barceloni, dos articles



amb el titol significatiu de Catalunya i Barcelona : el govern

del �erritori)en els quaIs demana que la Regi6 Metropolitana
tingui representan1;s al govern de la Generalitat,exactament el

president de la regi6 metropolitana i l'alcalde de Barcelona;
, �t'�M-e s una forma me s de portar La Lnf'Lue ncLa bar-c eLonf :_" a dins del

govern de tot el terri tori. Els de comarques no podem estar d'

aconi amb aquesta utopia : no podem voler que la influencia que

segurament podria arribar a tenir aqueix tandem/detur{s projec
tes positius per a tot el pais en benefici exclusiu d'una Bar

celona omniipresent. Precisament ens sembla molt be que la Corpo
raci6 metropolitana i l'afaldia de Barcelona tinguin maniobra-

bilitat en allb que concerneix Barcelona, i que acudeixin

a ]a Generalitat ,al govern de l'Estat i a Cmrporacions diver

ses per so'l.ltci tar els a juts i avals que rre c ae s i, tin pe r a la

complexa tasca que han d'enfrontar. Perb voldriem mantenir la

Generalitat com a representant de tot el pais, assignant a Bar

celona el que Ii pertoqUi i a la resta del pais la part tambe

cOrresponent.



que el poder TIocal serveixi per controlar el poder regional"

!,

setmanes Jordi Pujol ,a Estrasburg, es va

que els poders locals potsermostrar
'*

pr'ou bep:. Lnf'o rma t

podrien:, tenir interes a mantenir una relaci6 prbpia i directa
amb les institucions europees. Tanmateix ( i ara cito literal

ment) II una part dels sectors que defensen barrejar regions i

municipis es mou per un cert antiregionalisme,amb la finalitat

Em fa molt content de c:.o:i:ncidir amb aquestes apreciacions,
tot i qre ,malgrat l'eiistencia de fortsmoviments regionalistes
a tot Europa, el cas catal� te la singularitat de ser,en essen

cia, el d'una naci6 sense estate

I tot aixb es manifesta de manera para .lela a un recel

creixent dels grans estats ( pretesament estats-naci6 •.• el



presi�nt del govern epanyol i el propi monarca no deixen mai
de dir naci6 quan volen dir estat ) un recel,doncs, creixent
dels grans estats a donar ales a les regions 0 nacionalitats.
Els problemes que pat! i pateix 11antiga URSS i fins el con

flicte de l'antiga Iugoslavia s6n'carregats per part dels

grans estats imperialistes ( Regne Unit, Espanya,FranGa ) a

les inquietes regions,autonomies etc i no als veritables acids
de tot aquest desgavell. No es estrany ,doncs, que pueuem de

tectar ara u�a una sobtada simpatia de part dels governs dels

estats unitaris a per les ciutats,per les grans capitals ,que
volen ficar al mateix sac de les regions.



/3

Per tot el que dic i exposo, algd podria buscar en els meus

mots un reflex d'aquell sentiment dels lleidatans oposat a

Barcelona i al barcelonisme, un sentiment molt ben analitzat

al IIibre .Lleida ,pro bl.�ma i reali ta t • Cal dir amb fermesa

que aquest sentiment irracional no l'he tingut mai,ni penso

jenir-lo. Seria tant com exposar un complex, pel cap ba ix , ell

inferioritat. M�s aviat reflexiono sobre un fenomen absoluta

ment recent, 1
' emmirallamen t de Barc.elona en ella ma iBixa, en

els seus triomfs i en les seves angoixes.

Ara els defensors d'aquella preemin�ncia de Barcelona, a

l'empara dels Jocs Olimpics i de l'innegable impuls infrastruc

tural que Barcelona ra sofert , i tement que futures e.leccions

aug rr.entin el vot q LB ells ,actualment no representen, volen aces-

tar-se a la Generalitat' ,perb a parer meu per esborrar- ne

l'actual perfil. Que' encaren frontalment el govern del nord



i el del sud de la Plaga de Sant Jaume es fa evident amb els

desigs exposats pel senyor alcalde de visitar l'estrangerJvot

amb el President de la Generalitat,per tal de promoure Barcelona

i Catalunya alhora. 0 en 1a insistencia a poten�iar un consell

de les regions i ciutats d'Euro!'la enfront del l'Assamblea de

\es Regions d'Europa qu� ara presideix el president de la Ge-

neralitat. Regiom,perb tamb� ciutats. A banda de la fidelitat

al propi programa, encomiable com totes les fidelitats, s'hi en

devina un afany per fer perdre pes a les regions ( absurda idea,

car aquesta regi6 on vivim t� per capital Barcelona !) afany a

que no podria deixar de contribuir la tradicioral politica del

centre espanyol, mal pa!dora d'autonomies i regionalitats.

resfj,-a,( t. YYloi t_;
Fora de Barcelona el pai�---': en ciuta ts grans , de segon

ordre i en viles poc 0 molt significatives� a banda l'existen

cia de clients dels grans partits catalans, hi ha un�diment

de cultura cataJana que ent�n,aquest si, la idea de globalitat,

que no exclou, que t� molt viva, operant, aguda i sensible,

la consciencia de necessitat de sobreviure com a poble.



Tant si aquest parti t �s del color A com de 1 color F� La- ba po Lar-L t

caci6 actual podria capgirar-se dem� sense que deix�s de ser bipola

ritzaci6 • La�rocef�lia barcelonina,a m�s a m�s, sense que desapa

regui, podria)a benefici de tots/minvar no s'ha comengat a parlar

i pLo:V\",j� r- timidament les tia sque s del' e i.x transversal f'd ns que el

Vall�s i el Garraf , �s a dir,la immdiatesa de Barcaona,no han estat

/ �
• L_

Es ales ciutats de fora de Barcelona on tenim actualment m�s
"(eYtSr\r4

I • t'totalment en catal� ,iS1iU-pu.h"1Lte1\...mitja dotzena de di.ar-Le t a Man-

resa, Vic , Lleida, Girona ,Reus, Tarrago'na .•• AtL: , fins on les

circumstancies derivades dels malaurats quaranta any�Ohan permes/

s
' han absorbi t i ass imilat me s els immigrants .s�.iA.D h� ha arri

bat _ la rateta del mira11et barcelomf. en aquest camp.

Diriem que la lluita s'establir� com un esforq de salvaci6 :cal

gl_Jbalitzar tot e1 pais, fer-lo m�s catal�, m�s d'un sol i cornu
, Que dificulten .

denominador : � un dels obe tac Le s
--

aconsegu�r-ho �s disfressar

de motius economics, socials ( el celebre progressisme) i culturals

allo que no s6n altre que motius politics,de politica de partite



ser\1i ts de rutes, possiblement encara insuficients • Gal que ennr-e

tots fern veure que I' unl.c.. que pot salvar-nos com a coLcLec t Lvi ta t

�s una progressiva revitalitzaci6 del pais tot ell, i qm �s impor

tant crear les bases per a una descentralitzaci6,bases que comencen

per una infrastructura de serveis i un lliscament de capitals inver-
/

sors fora de Barcelona i la immediata zona. La dispersio universi-

taria encara no �s sUficient;�ue.:lf-� . L'6ff-Barcelona�no �s prou

atractiu e�ra • Conv� fer m�s i m�s en aquest sentit. �entres ban

caris, editorials, de gesti6)ban de situar-se fora de Barcelona,car

altrament el pes de la�aPital convertir� catalunya en un monstre tot

cap i de membres esquifits.

hi viuen. I ales persones se les governa amb ihtel.lig��cia i tamb�

II

Al capda..rS!..l .. "parlar de cau+at , de pais, de regi6,Area Metro

poli tana, terr..t.tori, as referir-se en da.rrer terme ales persones que

amb sentit pedagbgic. No hem negat mai la bellesa i lq fortalesa

lHl dQ./s .

de Barcelona, i continua essent.. nostre5 referentf. Que no ens r
'
es-

patLl.Ln: i ens La faci:n::£ridigesta.


