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La construcció d’Espanya

La declaració conjunta, la
setmanapassada, dels go-
verns espanyol i francès
que donava suport a l’eix
ferroviari pel centre dels

Pirineus (sense esmentar, en canvi,
el traçatmediterrani)ésunexemple
més d’una llarga política econòmi-
ca i d’infrastructures nefasta per a
Catalunya. Des d’un punt de vista
productiu l’apostapelpasPau-Can-
franc és absurda. La majoria de les
exportacions de l’Estat espanyol
surten deCatalunya i el País Valen-
cià i, si hi ha un punt ferit demort a
l’economia espanyola i necessitat
d’una intervenció urgent és, proba-
blement, la regió valenciana. Des
d’un punt de vista redistributiu, la
declaració és incomprensible. Un
Estat amb cert sentit de la justícia
jahauria fet elCorredorMediterra-
ni per compensar el dèficit extraor-
dinari d’infrastructures públiques
que pateix l’àreamediterrània.

L’únicaexplicaciópossibleés,na-
turalment, política. Però no política
amb minúscula sinó Política amb
majúscula.Lapolíticaambminúscu-
la,molt practicada aEspanya coma
mínimdesdelatransiciódemocràti-
ca, consisteix a construir autopistes
i vies de tren pels territoris que van
votarelpartitdelgovern.Tanmateix,
comque aquesta lògica electoral no
semblaquefuncionienelcasdelcor-
redor ferroviari (els vots i escons
d’Aragó sónuna fracció irrisòria del
pes electoral de Catalunya i el País
Valencià), cal concloure que el mi-
nistre Blanco i els seus assessors
(tant els nomenats a dit com, sobre-
tot, els buròcrates inamovibles que
poblenelsm[in]isterisespanyols)es
dediquen a fer Política de la grossa.
Aquella que va dirigida exclusiva-
mentalaconstrucciódel’Estatespa-

nyol i a la construcció
d’unpoderpolíticcentral
inqüestionable i inataca-
ble des de cap província
perifèrica dins del terri-
tori “nacional”.

Encara hi ha molts
catalans que es fan
creus, ambel gest atònit
i incrèdul, davant de les
decisions, econòmica-
ment ineficients, de
l’Estat espanyol. S’esve-
ren, però, perquè parteixen d’una
premissa equivocada. Fan servir
una lògica mercantil o comercial
per examinar un problema que és,
de cap a peus, estrictament Polític.

Considerin l’exemple de dos in-
dividus, C i E, que tenen a l’abast
fer unprojecte plegats. Si no el fan,
cadascú es queda amb el que tenia
originalment: uneuroper cap. Si el
duen a terme, C quintuplica els
seus ingressos. E, en canvi, només
en guanya dos més. Els resultats
sóndesiguals. Tanmateix, comque
tots dos en surten beneficiats, no
dubtaran, si porten labarretinadel
seny al cap, a treballar plegats. ¿No
és millor tenir una pantalla de 32
polzades que no tenir-ne cap (in-

Ésracionaleneljocdelpoderpolític,
queésperdefinicióunacucanyaamb
un sol premi dalt de tot.)

La història de C(atalunya) i
E(spanya) vede lluny.Els catalans,
sense poder polític, sempre han
utilitzat l’argument comercial per
insistir que les seves demandes be-
neficien a tothom. Ho van fer amb
el proteccionisme sense que s’ho
acabés d’empassar ningú tret
d’aquellsqueviviendelmonocultiu
del tèxtil.Ho intentarenambeldis-
cursmodernitzador de la Lliga. Ho
mig aconseguiren amb els Jocs
Olímpics (aquell gran invent per
fer-se perdonar la construcció de
les rondes), aixòsí, desprésdecom-
pensar el sud amb una Expo carís-
sima i inútil.Araho tornenaprovar
amb la defensa aferrissada de l’eix
mediterrani comunamanera d’es-
timular l’economia espanyola. Da-
vant de tots aquests intents, E ca-
lla i fa sa guerra. La seva lògica, evi-
dentment, no és la nostra lògica:
abansde fer créixerelpastís, prefe-
reix controlar-lo (per després fer-
lo créixer, si pot, a la sevamanera).

Tot això no té solució. Si C po-
gués imposar la sevavoluntat sobre
E,no li caldriadisfressarels seus in-
teressos legítims. Però imposar la
seva voluntat vol dir compartir un
poderpolíticqueE, comésnatural,
vol retenir per a ell sol. Vol dir re-
formar una Constitució que fa la
feinaqueconvéaE.Els catalans re-
formistes, els catalans que apel·len
al bé general, volen fer quadrar el
cercle. És veritat que Europa, go-
vernadaperuna lògicadiferent,pot
ajudar Catalunya. Però, el cercle,
per definició, no es pot quadrar. I,
per tant, el millor que pot fer C és
sortir del cercle abans que s’estre-
ti tant que l’acabi escanyant.

dependentment de si
l’altren’ha compratuna
de 60)?

Al món de la Política
les coses segueixen una
lògica diferent. Abans
d’executar el seu projec-
tecomú,CiEereniguals.
En acabat, C, quepel que
sembla ésmés dinàmic o
productiu que E, passa a
tenirmoltsmés recursos
i moltamés capacitat de

maniobra que E. Fet i fet, C passa a
ser una amenaça per a E. Si E té un
mínim de seny polític, es dedicarà,
d’entrada,aboicotejarunaacciócon-
junta que el deixaria, en termes re-
latius,molt pitjor que abans. Dit al-
trament,vistentermesdepoderino
solamentdeconsumdepantallesde
televisió, E s’estima més ser pobre
peròpoderpararelspeusaCqueser
ric i anar segon en els rànquings
d’una lliga qualsevol. De fet, E pre-
fereix manar en un país de segona
que rebre ordres en un país amb es-
tructuraderellotgesuís. (Val lapena
insistirqueladecisiód’Edenocol·la-
borar amb C no té res a veure amb
l’envejani esderivanecessàriament
de capmena de ressentiment ètnic.

Els catalans,
sense poder

polític,
insisteixen
que les seves
demandes
beneficien
a tothom
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