
PARLAMENT TEATRE NACIONAL. 25 de juny del 2008.

Es diu sovint que els catalans som pactistes. Potser sí que la voluntat de pacte és una de les característiques de la nostra personalitat com a poble. Es cert que el pacte a l’interior de la Catalunya ja té arrels en la nostra llunyana edat mitjana.  Va ser una de les formes primerenques  d’entendre la democràcia al nostre país i, goso a dir, al món. 

Més modernament el pacte amb els nostres pobles veïns, amb Espanya, en canvi, s’ha intentat normalment després de lluites i derrotes militars. I els nostres agressors, invocant el seu dret de conquesta, explícitament o implícitament, han imposat les condicions de la nostra vida col·lectiva, des de la llengua fins els impostos.

Després del decret de nova planta del 1716, els breus períodes d’una limitada vida democràtica, la nostra voluntat col·lectiva més que com un pacte s’ha plantejat com una concessió, concessió graciosa amb un esforç de magnanimitat del qui ostenta el poder, aconseguit històricament per la força.

Des del 1892 amb les Bases de Manresa, i al llarg del segle XX, Catalunya ha intentat plantejar la reivindicació del seu marc institucional, amb la Mancomunitat del 1914, i amb els projectes d’Estatut d’autonomia del 1919, 1928, 1931-1932 i del 1979. Aquests projectes d’autogovern, malgrat tot, estaven pensats no en funció de quina era la voluntat del poble que els nostres polítics representaven, sinó, perquè no hi havia altre remei, en funció d’allò que consideraven que seria possible que acceptés el govern de Madrid de torn.

Amb la desaparició del general Franco, més que del franquisme, la nova Constitució del 1978 i l’Estatut català del 1979 es van aprovar sota la síndrome d’una possible involució. Va ser un pas endavant, no cal dir-ho, però cal recordar l’intent de cop d’estat del 1981, la LOAPA subsegüent, i el fet, insòlit a Europa, que els protagonistes de la dictadura creessin un partit polític en la democràcia i que en condicionessin tot el procés.

A partir de llavors, es va implantar l’Espanya de les Autonomies. No tenim res a dir amb la generalització del procés autonòmic, encara que les diverses regions espanyoles mai no ho haguessin reclamat. La qüestió és que després de trenta anys els únics que no estan satisfets amb el resultat són els que, en el fons, en van justificar i provocar el procés, és a dir,: Catalunya i Euskadi.

L’Espanya de les autonomies va provocar un fet sorprenent que encara es repeteix avui. Cada vegada que Catalunya reclama una competència, les altres comunitats diuen “jo també la vull”, encara que mai n’haguessin plantejat la necessitat. I ho fan perquè diuen que això, sinó, seria un privilegi pel nostre país.





La contradicció em sembla diàfana i la pregunta és inevitable. Si adquirir competències per part de les comunitats Autònomes que ara exerceix l’Estat és realment un privilegi, ( Privilegi: “avantatge concedit a algú alliberant-lo d’una càrrega”)¿Perquè dimonis conservem un estat que, pel que sembla, ens priva d’aquests privilegis? Però cal no enganyar-se: les comunitats autònomes regionals se senten membres de la nació espanyola i, com a màxim,  aspiren a una descentralització administrativa regional. 
Però aquest no és el nostre cas

El 2003 s’inicia un procés per la pràctica totalitat de les forces polítiques catalanes, tal com ja s’ha ressenyat, amb la voluntat de poder plantejar els termes d’un nou pacte en el repartiment del poder amb l’esperança que la cultura democràtica, després de treinta anys de la transició, ho permetés fer amb més llibertat.

 
En tot aquest procés, diverses veus han divulgat una colla de tòpics i consignes per demostrar que no era necessari ni pertinent la nostra, diguem-ne,  aventura:


	Els ciutadans de Catalunya tenen altres prioritats com ho demostren les enquesta d’opinió. 


La gent reflectim les nostres necessitats immediates, fins i tot conjunturals quan ens fan les preguntes de les enquestes, no diem els instruments polítics que necessitem per a satisfer-les. Algú va plantejar fa un any el problema de l’aigua?

	Els territoris no tenen drets lingüístics. Són les persones les que tenen aquests drets.


Cert. Ja ho han anat a explicar a l’Academie Française?  Ja s’ho explicat ells mateixos quan reclamen que l’Estat reguli l’us obligatori de la llengua castellana per tot el territori de l’estat espanyol. O és que Espanya no és un territori? És sorprenent que persones que s’autoanomenen intel.-lectuals caiguin en contradiccions tan evidents.












	La integració europea  no justifica reivindicacions que multipliquin els centres de decisió política sinó espais amplis de cara el futur. 


El procés d’integració ha fet créixer la necessitat d’àmbits de decisió política subestatal i el desvetllament de realitats nacionals com Flandes i Escòcia. D’altra banda, si Europa és l’horitzó convé recordar algun fet concret. Per exemple, quan tots els organismes internacionals recomanaven que la prioritat en el TGV era la connexió amb França i l’arc mediterrani, el primer que es fa construir va ser el trajecte Madrid-Sevilla i d’això ja fa més de quinze anys. Aquest fet realment és una mostra de visió àmplia i europeista.

	La globalització econòmica i la interdependència creixent deixa sense sentit les sobiranies polítiques.


Des de que estem en un panorama més globalitzat s’ha reconegut l’existència de nous estats. Perquè deu ser? L’any 1975 hi havia 144 estats a les Nacions Unides. Ara n’hi ha 192.
Com més interdependències existeixen, més voluntat política de gestionar-les des de la proximitat i de participar amb protagonisme propi en els acords globals. Justament la sobirania avui consisteix en la capacitat de cedir-la posant-ne les condicions en funció dels propis interessos. 

	Cal esperar la sentència del Tribunal Constitucional sinó és posar-se la bena abans de que hi hagi la ferida. 


Aquesta frase, ja repetida fins a la sacietat, ha esdevingut el tòpic per excel·lència. Però, fent servir la mateixa metàfora, hauríem de dir que, més aviat, en un país civilitzat, cal evitar que et fereixin en comptes d’esperar a posar-te la bena quan t’hagin agredit.

6. - No és bo plantejar-se objectius polítics gaire    ambiciosos perquè després donen lloc a frustracions. 

Es cert que cal realisme. Però hem de viure permanentment amb restriccions mentals i anestesiant-nos políticament? Semblaria que l’única manera de no tenir frustracions és acceptar el que t’imposen els altres sense fer valer els teus drets. És esdevenir súbdits en comptes de ciutadans.

7.- La composició de la societat catalana no permet aventurar que la voluntat majoritària dels ciutadans està a favor de la sobirania política de Catalunya







És cert que no ho sabem. Per això des d’Òmnium treballem en el desvetllament de la consciència nacional que permeti resoldre els nostres problemes. Mentrestant, aquest estatut del qual no som precisament entusiastes, s’està laminant a la pràctica i intentant rebaixar encara més.
En tot cas hi ha una manera certa i democràtica de saber que vol el poble: consultant-lo i podent exercint el dret de l’autodeterminació (Exemple del Canadà i Quebec).


Perquè hem convocat aquest acte?

Considerem que l’estatut del 2006, després de les modificacions que es van introduir en el text que s’havia aprovat al Parlament de Catalunya el 30 de setembre del 2005, ja va ser una forta renúncia, acceptant una vegada més un pacte amb l’altra part – Espanya – que rebaixava el que havíem aprovat per una majoria del 89% de la nostra representació parlamentària. Malgrat això, així es va referendar pel poble de Catalunya. Per tant, nosaltres, a pesar nostre, vàrem acceptar les regles del joc i tots els condicionants que les van determinar, com ja hem dit.,

Un cop acceptades per referendum les noves condicions imposades pel Congrés dels Diputats, considerem que constitueix una manca de respecte i de sentit democràtic el fet que 

D’una banda que no s’apliqui l’estatut per part del govern espanyol, tal com està fent ara,  envaint competències contemplades en el text i incomplint els compromisos de finançament que es varen preveure. ( Ja ho van fer el 2007 quan vàren tancar l’exercici amb superàvit)

D’altra banda, que el Tribunal constitucional, tal com s’elegeix i com s’ha desacreditat darrerament,
tingui cap legitimitat per fer una sentència sobre la constitucionalitat de l’Estatut, perquè, com ja hem dit, es tracta d’un Estatut que ha estat aprovat pel Congrés dels Diputats i s’ha referendat pel poble de Catalunya. 

I això ho hem de dir ben clar.














Perquè ho ha convocat Omnium 

No volem suplantar la funció de les nostres institucions i dels nostres partits polítics. En aquests moments, però, que tots els partits estan absorbits pels seus propis congressos on han d’elegir dirigents i redefinir programes, calia des de la societat civil fer un crit d’atenció sobre el moments que estem vivint i l’impacte i el desànim que això té en la consciència ciutadana.

No ens volem atribuir funcions que no ens pertoquen però la societat catalana som tots i el que s’està dirimint ens afecta a tots. Les entitats i associacions que comparteixin aquestes mateixes preocupacions tenim l’obligació moral de fer sentir la nostra veu i demanar als partits polítics catalans que responguin als compromisos que van contreure amb la ciutadania.

Considerem també que els programes que distingeixen ideològicament els diversos partits polítics, amb allò que normalment s’entén com a dretes i esquerres, necessiten prèviament haver definit un marc institucional. I aixó és comú. I això encara està pendent i requereix d’una amplia majoria social per tal que sigui respectat. És el que es va visualitzar el trenta de setembre del 2005.

Recuperant l’esperit pactista que se’ns atribueix, demanem als nostres partits un nou pacte intern per defensar els nostres interessos un cop s’ha trencat el pacte extern per part del govern espanyol.

Per tant, demanem, d’una banda, el reconeixement públic de la voluntat popular expressada pels ciutadans de Catalunya i d’altra banda l’esforç de tots els partits per forjar una majoria social que ens permeti ser respectats democràticament.

S’ha de pensar i decidir conjuntament un nou pla: 
Es tracta de convocar novament una consulta al poble català?
Ja que estem a Europa, es tractaria d’apel.lar a organismes internacionals pel que representa de flagrant incompliment del que ha decidit el poble en referèndum?
Es tracta de treballar ja des d’ara en un nou projecte de marc institucional per Catalunya?












En tot cas, crec que bona part del món associatiu, d’això que en diem la societat civil, estaríem al costat de les forces polítiques de forma que ens permeti afrontar la nostra relació amb Espanya amb l’única força que sempre hem tingut i que encara tenim ara: la força democràtica que ens dona la unitat en els aspectes fonamentals. Desunits poca cosa aconseguirem.

Per això

JUNTS ÉS POSSIBLE
JUNTS, PER CARTALUNYA









 


