
Al cap de dos-cents anys de la Declaraci6 dels Drets de l'Home,

t ants cops conculcats,ens trobem en plena lluita.pel� dret de
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les nacions; en tot el proces del liberalisme{consoliqaci6 del
.
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ci6 era 11 Estat-naci6 unitari ,i per a molts alumnes de les

escoles del segle passat i bona part d'aquest que s'acaba,la na

ci6 era quelcom abstracte,una idea politica,un tot unitari,pot-
ser eteri,pero pel qual calia lluitar i morir. Della dels

tranga,i dega per Espanya.Pirineus els soldats lluitaven per

No es plantejaven que volien representar aquestes entitats,que

als llibres escolars eren presentades com la maduraci6 d'uns pro

cesos historics de guanys per a tots}quan en la majoria de vega

des aquestes estats-nacions no eren altre que sang coagulada i

ofegaments economics i culturals.

L'ideal d'Es�tat intocable,estat-naci6 ( de fet un nucli im

perialista annexionant-se anti cs ';. �pobles _ per la forga 0 11 en -

-,

gany politic )aquest ideal trontolla. Alguns estats han trobat

f6rmules federals 0 confederals per salvar l'escull,o sistemes au

t.oriorn.i.c s especialment I equilibrats, amb que sortir del Pa.s-. Per o

\ quan les qUestions d'economia basica,d'idioma i cultura,de c.oncep-\
�



ci6 del m6n ,no s6n respecta�,o s6n pre�es en cons ideraci6

gasiva i leta-rgica les relacions entre els pobles reals queden

tacades per tota mena de defectes i mancances.

Es evident que som �q� per defensar el dret de tot poble a
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onar-se un SlS ema organl zaClO e a seva socletat es e lns

d'ell mat�lW,sense apriorismes marcats de fora,sense peus forcats

ni imposicions 0 (,estriccio ns dels veins. En la formulaci6 prose-

litista d'aquest punt d 1 enfocament el cami esta pIe de noses.

Els nostres mat e-i"}w-;:;- compatriotes reculen davant els plantejaments

d'aquesta mena,perque els assimilen a un proces separatista de

signe radical i irref'l�iu. I res no hi ha de mes reflexiu que

adonar-se de com som pe�dins,qui�s caires autentics podem reconei

xer en nosaltes com a col.lectivitat; existaix una mandra de pen

sar sempre que el pensament comporti un compromis per a l'acci6.

I de debe que l'assumpci6 del dret dels pobl� a la plena sob ira-

nia es tradueix en l'engegament de tot de gestos individuals i

col.lectius que 1 '("eflec_teixen el compromis irreductible i perenne.

I porten implicita,la urgencia d'encomanar-Io-



Que els de les generacions grans hagutssim escoltat ja de pe

tits al si de les nostres families les argumentacions nacionalis-
�

tes que avui coris i.t.u.je ixen doctrina_/ que haq i.m de contemplar(la
lenta escampada dels criteris de conv i.cc i o i seria decebedor si

no conservessim llesperanga 0 si ens decantavem per abandonar

11 e i.n a i la feina. Per o cal molta dosi de co rx f i.anc a per con t�-
nuar batent el ferro fred no pas dels opositors 0 adversaris,

sinofels qui es diuen tan identificats amb el pais com qui mes,

pero que juguen la carta t�bia 0 busquen lloportunitat de po

,�ar���:'q�als�vo-l -careta :C-,' d, els qui en e L fons no desitgen ha-

ver de reconeixer que aquest es un pais amb prou personalitat

per recuperar pe_!" f i
r

els nivells prop is de qualsevol p��s

normal del mon mO,dern. I f inalment dels qui ( _ p a.t.e rnaLs i yolent

creurels el que diuen,neguen a la nostra comunitat la condi-

c i.o de nacio. Amb candidesa es commouen davant les al.lusions

a una p�tria nominal,i assisteixen amb devocio a la Jura de Ban

dera dels seus fills.

El desenvolupament de la idea de la patria nominal,no la real,

durant el nostre segle,ens ha estat,a.l
�

� capdavall,favora-- �
'"

---_
-

- � .



ble. Car no podia fer-se mes malament una serie de clixes an

tiquats, un desplegament de s Lmb-o ls rancis L�, _fla�a.. ::: �el poder
corrupte,i la gran mascarada del reg� mes dictatorial: de la

Historia de ... d'Espanya. Les desaparicions dels darrers dic

tadors,el naixement�� del joc democratic en pai
sos '�_� desavesats a jugar-lo,les grans con��ls�ons econOmiques

-e:

de fi�al de segle I l'aparici6 de la cla�se juvenil,el can-

vi de ri tme en les r-e Laci.ons interpersO'ytals, les revol�5 dels
'-_, macioinalistes, l' esfondrada de sist emes, tot ha contri-

_.,

buit ci"netejar l'horitz6, a acLarir els t e.r rne-s i a dibuixar me s

be els objectius.
Es doncs,aprofitant aquesta revulsi6:general, l'entrada en el

nou segle,que podem generar entre diferents capes generacionals
la decisi6 de defensar el dret dels nacions � �a plena sobirania,
i no unicament la nostra,que lOgicament ha de passar a propOs it

prioritari,sin6 d'altres en situaci6 tambe constrictiva per a

llur desenvolupamen� politic. Per a fer forat caldra que molta

me s gent estigui a punt de fer l'afirmaci6, de -rnob i.Li t.z ac- s e, de vo

tar subsequentment a l'hora de fer-hoe La campanya es tan llarga
com pacifica, tan energica com

=, transpil'J:',�nt



lats pei les nacionalitats veines que historicament van

Es possiblement un dels obstacles que mes juguen per a

l'entorpiment de les accions pro-sobiranta entre nosaltres

.. �

el fet qqe la questi6 se'ns planteja sota una doble pers

pectiva :d'una banda les ��cessitats t�ctiques,d'aplegament

de volunt �lts,de capacitat de pressi6, de vots en definitiva

per a'aconseguir-una propia sobirani� i_madurar al seu redos:

i de l'altra,el �anteniment de la bondat de la doctrina en

termes generals,de plantejament teoric. Podr� objectar-se que

aquest es el cas de tots els pobles,pensar en ells i en els

altres pobles�establir sobirania i solidaritat alhora: pero

inevi�ablement tendim a considerar el nostre cas mes greu

que els altres,ens se�ntim mes ferits pel d�ti,mes acorra-

aconseguir imposar una situaci6 injusta. Caldr� combatre

aquest biaix de pensament :la questi6 te un abast universal



i molt particularme.� europeu: quan es va configurar el ma-

ben diferent als Estats Units, que \� M c.ulpiren el territori

pa modern europeu els estats nacio predominaren esclafant

amb me s 0 men'V� duresa diverses nacionalitats: el mapa fou

sobre �rres buides ( 0 buidades): aqui a _�uropa su�sis-

ien pobles amb personalitats molt definides que no havien es-

t�t despla9ats dels territoris propis,sino que els continua-

ve�abitant,pero _::: desposseits del titol ,de propi '€-tat,

o com deia Pedrolo , a casa amb papers falsos. -Per ta-vt
"'.

, es a

partir dels esfor90s conjunts dels pobles sense estat en el

f'

si de la UniO Euro pea i d'una paulatina s ubst Lt ut Lo de les

Ndcions-estat per una Europa dels pobles que es podra fer

cami amb l' bor i t z o aclarit al davant·. I si calia establir

en solucio mes dura,u�a Europa deis nous Estats,doncs un'a

Europ�els nous Estats. Les formules de convivencia son mol-

tes,pero si predomina la hipocresia i la pervivencia de les
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, <"inj'Up;tJ�cies empedreides, no hi haura la base de pau ,imprescin-
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'(}ibie.' <" Els pobLe s rro s6n crL,atures i si el poder corromp,
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til" i)oder 'imposat corromp me s durament. La vLo Le nc i.a e s corrup-

ci6,i tota imposici6 es violencia. Llgvors,els pobles sense

estat,mancats d'una f6rmula que els permeti pren�re decisions

politiques tant per pactar amb eI�_:'._ veins la quot i.d i.arrit at.

com ·intervenir en acords que €OmRro_met in
�........._

-

__:.?o'-
altres pobles de

veinat mes allunyat;viuen sota la ,�v�dencia i en una atmos-

fera corrupta. I a i.xo no e s vida. Si, per o , aquesta m anera de

morir .indignament, lentament persisteix,els individus que

componen la ciutadania dels pobles sense estat,dels pobles

que no tenenveu mmmmnn pot ser que s'acostumin a viure en pu-

trefacci6,sobrevLsquin fent una adaptaci6 al medii i alguns

poden treure'n ,i tant! profit egoista i momentani .

. -�



de cultiu,pensem com

�nE eI cas que estigu-essim realment en aquest caldo

sera imprescindib�e una lluita tibant

i indefalle�t·. I a partir dlaqui,podrem ava�n9ar .
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del Libro vaig refermar-los en parlaments a instituts,biblioteques

El text que serveix de base al meu parlament est� elaborat i re

ela�,ora t al llarg d '
anys, pe.ro jo el considero un parlament obert

i un text Unic : tracta de La i 'po r-tancfa de la lectura en I' eda t

e ecoUar , de la lectura com a s embr'a i com a collita,element impres

cindible per a la maduraci6 de ]a persona. En l'eaucaci6 per a la

lectura hi intervenen mestres, familia,entorn amical,la bona difu

si6,el concepte de les escales de valars ,la voluntat personal i

La industria. E's doncs, una pa r'c eLvLa del batec social.

Vai� comenqar a divulgar aquests conceptes que escoltareu,el 1979

en una confer�ncia a Madrid,organitzada per la Direccion General

i escoles i aterreus a Farcelona, Manresa, Berricar16,Lleida,Tarra

gona,i sempre m'ha semblat que algu amb IDeS �der de transmissi6 i

de penetraci6 podria fer esclatar amb mes forqa aqueixes �dees.Crec

que es una craada necess�ria. I dluna gran bellesa i intensitat.


