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Esquizofrènia catalana

A Europa hi ha dos siste-
mes urbans. Al corredor
central del Vell Conti-
nent,quebaixadesd’An-
vers i Amsterdam per la

vall del Rin i Suïssa fins a Bolonya i
Florència, hi ha una xarxa densíssi-
ma de ciutatsmitjanes, econòmica-
mentcomplementàriesiambunpes
polític similar. En canvi, a banda i
banda d’aquella regió, que famés de
mil anys havia estat l’antic regne de
la Lotaríngia, el paisatge urbà és di-
ferent: desigual, jerarquitzat, bastit
alvoltantd’unagranmetròpolique
fadecapitald’unestatnació,rode-
jada per una constel·lació de ciu-
tats provincianes. A França,
l’exemple paradigmàtic
d’aquestaestructura, lapo-
blació de l’àrea metro-
politana de París és
vuit vegades més
granqueladeLió.A
Anglaterra, el gran
Londresmultipli-
ca lapoblacióde la
segona ciutat, Le-
eds, per set.

Enlageografia
urbana europea,
Barcelona és
una excepció
xocant. La
capital de
l’estat espa-
nyol, Ma-
drid, és no-
més dues ve-
gades més
gran en pobla-
ció. Si compa-
rem àrees me-
tropolitanes, la
distànciaésmolt
menor: lamadri-
lenya és només
unvint-i-cincper
cent més gran
que la barceloni-
na. De fet, fins fa
cinquanta anys
les dues ciutats
havien tingut un
pes demogràfic
gairebé idèntic.

ÉscertqueMilà
i Roma presenten
una relació numè-
rica similar. Però la ciutat llombar-
da compta amb tot un cinturó de
ciutats, des de Torí fins a Bolonya i
desdeGènova finsaVenècia, que la
protegeixen del centralisme romà.
Barcelonaestà,percontra,política-
ment i culturalment sola. En altres
paraules,encomptesdeformarpart
de la Lotaríngia, que és el seumedi
natural, hade viure sotaunestat de
planta jacobina. (Salvant lesdistàn-
cies, l’existència d’Andorra, en-
sandvitxada entre dos estats im-
mensos, fa un efecte igualment es-
trambòtic: sembla com si un terra-
trèmol absurd hagués desplaçat
dels Alps als Pirineus el que, en un
mónnormal,hauriad’haverestatel
vint-i-setè cantó de Suïssa.)

El pes i la posició de Barcelona a
Espanya és una part important del
caràcteresquizofrènicdelscatalans
enlescosespúbliques.D’unabanda,
es troben posseïts per un cert aire
de superioritat, un punt d’arrogàn-

ciao,comlihesentitdiralpresident
Pujol alguna vegada, per aquella
mena de fatxenderia que fa unmal
servei en les interaccions comerci-
als i polítiques que mantenim.
Aquest aire desmesurat és, fins a
certpunt, comprensible.Barcelona
és una ciutat bonica, una mena de
petitParís esquitxatdeblausmedi-
terranis. La ciutat és, a més a més,
l’autèntic vèrtex d’un extens terri-
tori dotat d’una gran unitat física i
espiritual: definit per pins rodons i
xiprersesvelts,aixòsí, totsd’unava-

rietat menys romàntica i fosca que
els de la Toscana; relligat per una
sola llengua(i totes lessevescosines
llemosines fins al Roine). A dins
d’un cotxede cilindrada apropiada,
al burgès barceloní no se li fa gens
estranysortirdebonmatíperdinar
a Sète, visitar l’amfiteatre romà de
Nimes i tornar l’endemà amb algu-
nes ampolles de vi sota el braç, tot
imaginant que, en circumstàncies
històriquesmolt diferents, tot allò
podria haver estat un estat còmode
amb simateix.

D’altrabanda,laposiciórelativade
Barcelona segrega un complex d’in-
ferioritat, la sensació d’habitar una
ciutat de segonordre, el sentiment
depertànyeraunameraprovíncia
i denohaver pogut afirmar aque-
lla unitat cultural com a realitat
sobirana. A Catalunya, al polític
(unésserdefinitper la sevaànsia
degovernar) se li demanaque fa-
cid’oposiciópermanent.Isialgu-
na vegada, en compliment d’una
quota territorial, arriba aminis-
tre,actuacomunministretransi-
tori, sempre sota vigilància, ope-
rant comunsubmarí enun terri-
tori estrany, negant-se (encara

que no se n’adoni) a si
mateix. Per no
poder fer res de
profit, no pot ni
utilitzar elminis-
teri que li han en-
comanat per vehi-
culardinerscapala
seva regió i crear
una xarxa clientelar
sòlida. Per descomp-
tat,unpodriamultipli-
car els exemples
d’aquesta situació fent
referència a molts altres
àmbits de la vida cívica i
econòmicadel país.

Per resoldre aquesta
tensiópsicològica insupor-
table, els catalans han in-
tentat dues estratègies po-
lítiques. La primera ha es-
tat la del catalanisme espa-
nyolista: oferint-se a
Espanya com a elit moder-
nitzadora, de la mà del ge-
neralPrim,d’enCambó,del
pacte deSant Sebastià o, úl-

timament, del PSC. La segona és la
del catalanisme europeista: apos-
tant per una Europa i una Brus-
sel·les fortes que, alliberant-nos de
fronteres estatals, haurien de per-
metre a Barcelona recuperar el seu
espai natural, la seva euroregió,
aquell gran territori que vivifica les
grans ciutats dels estats nació.

Laprimeraopcióvamorirambla
sentència del Tribunal Constituci-
onal.Lasegonaestratègia,quenoés
exclusiva del maragallisme (jo l’he
sentida dels llavis de polítics con-
vergents de primera fila), és absur-
da i irrealitzable. Fa temps que Pa-
rís controla el migdia francès: polí-
ticament des de la batalla deMuret
del 1213; culturament, des de l’ex-
pansió de l’escola pública i laica ara
fa cent anys. Per això, si Catalunya
vol guarir-se de la seva esquizofrè-
niapermanent,noméstéunaopció:
la secessió i la construcció d’un pa-
ísdignedepertànyera laLotaríngia.
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L’estratègia de l’euroregió
és irrealitzable perquèParís
controla elmigdia francès.
Si vol guarir-se de la seva
esquizofrènia permanent,
aCatalunya li cal la secessió
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