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debat

El PP català

Fins fa relativamentpoc la
dreta espanyola va ser
sempre un trencaclos-
quesd’encaixgairebé im-
possible. Incapaçdecon-

tenir ladisgregaciódelspartitsde la
Restauració, Alfons XIII hagué de
demanar al general Primo deRive-
ra que fes un cop d’estat l’any 23. A
la Segona República el gran partit
de dretes del moment fou una ali-
ança de grups regionals que duia
per nom Confederación Española
de Derechas Autónomas. El gran
partit de la Transició, la UCD, es-
clatà l’any 82. Només la mà de
ferro d’Aznar aconseguí de
disciplinar i fusionar to-
tes aquelles faccions
nacionals i locals.

Les dretes basca
inavarresa són les
úniquesque, sota
la bandera fora-
lista,hansobre-
viscut a aquell
procés de cen-
t r a l i t z a c i ó .
Després de la
derrotadelcar-
lisme ide l’abo-
lició dels drets
forals l’any
1876, el PNB ab-
sorbí els foralis-
tesdeGuipúscoa i
Biscaia. En canvi,
el carlisme d’Àla-
ba i Navarra va
mantenirunavida
pròpia iuna iden-
titat separada,
sense perdre mai
els lligams polí-
tics i morals amb
les demandes fis-
cals d’aquelles
províncies.Quana
la Guerra Civil
s’alineà amb l’exèr-
cit victoriós, la re-
compensa va ser un
règim fiscal privilegiat.
Amb lademocràcia, aque-
lla dreta no nacionalista s’in-
tegrà, d’unamanera orgànica, dins
del PP espanyol, sempre amb el
benentès que ser basc era sobretot
un feteconòmic ino lingüístic i, per
tant, compatible amb la gran nació
espanyola.

Percontra, elPPcatalàésunpar-
tit nou de trinca, un apèndix del PP
espanyol. Fa més de cent anys, els
carlistescatalansesvanintegrar,de
la mà del bisbe Torres i Bages i del
canonge Collell, a la Lliga. Els pocs
carlistes quequedavenvandesapa-
rèixer a la postguerra: l’aggiorna-
mentodelConciliVaticà II, que tin-
gué un impacte immens a casa en
comparació amb Espanya, recon-
vertí totselspotencialselementsul-
tramuntans i lefebvriansdelpaísen
socialistesutòpics.Sensecapconti-
nuïtathistòricaambla ideadenació
medieval,queésunacosaqueenllu-
ernava les nostres dretes munta-
nyenques, el PP català només arre-
plega, llevat d’alguns nuclis a co-
marques, els estrats castellanitzats
de laBarcelonaalta i elsnouvinguts
funcionarialsdeldesarrollismodels
seixantes.

tra,ha intentatcrearunaimatgepú-
blicad’advocadacatalanaaMadrid,
desplaçant el Sr. Duran com a pre-
tès garant dels interessos catalans,
amb la promesa d’obtenir unes
transferències fiscals mínimes per
calmar els ànims catalanescs. El
problemade laSra.Sánchez-Cama-
cho és que aquesta doblemaniobra
necessitava,perreeixir, lacoopera-
ció del poder central. Aquesta coo-
peració, però, no s’ha produït. La
prova és que la líder del PPC no ha
estatcapaçd’obtenirni laxifra ridí-
cula (per miserable) dels 211 mili-
ons d’euros que corresponen a Ca-
talunya per la liquidació pressu-
postària del 2010.

El PP català no entén –i en
aixòsíqueesnotaqueés“ca-
talà”– la lògica del poder
central espanyol. El PP (i
Espanya) demana una
subjecció completa a
l’aparellverticaldelpar-
tit i de l’Estat. Està dis-
posata ferministresca-
talans i a reconèixer
l’èxitdeciutadanspar-
ticulars (sempre que
folkloritzinorenun-
ciïna laseva identi-
tat catalana). Però
no acceptaràmai
la creació de cap
altre contrapo-
der territorial,
més enllà de
l’excepció bas-
co-navarresa.
T a nm a t e i x ,
sense un pro-
grama foralista,
el PP català no
pot créixer entre
les classes mitja-

nes catalanes. En
realitat, la vehemèn-

cia exasperada de la
Sra. Camacho no es diri-

geixcontraelsuposatsobi-
ranisme convergent sinó

que simplement reflecteix la
sevapròpia incapacitatperofe-

rirunprogramacreïbleal servei
dels interessos deCatalunya.
L’alternativa per créixer és ales-

hores atreure vots socialistes aixe-
cant la bandera d’unpopulismean-
tiimmigrant quasi lepenista. L’èxit
d’aquesta estratègia ha estat consi-
derableen leseleccionsmunicipals,
almenysenalgunscasos idiosincrà-
tics com Badalona. Tanmateix, el
creixement electoral del PP també
s’enfronta aquí amb dos obstacles
gairebé infranquejables. El primer
és la memòria històrica: entre els
immigrants dels anys seixanta i els
seus fillsencarahihaunaassociació
directaentre ladretaespanyola iels
anys de fam de la postguerra a An-
dalusia.El segonéselde lacrisi eco-
nòmica, que ha deixatmolt ràpida-
ment de ser vista comunaherència
exclusiva del govern Zapatero.

Ser del PP ha estat sempremolt
difícil aCatalunya.Hiharaonssoci-
ològiques i polítiques profundes
que indiquen que ho continuarà
sentpermoltscongressos triomfals
quees facin ipermoltsvestits llam-
pants que es llueixin davant les cà-
meres de televisió.

CARLES BOIX

PROFESSOR UNIVERSITAT PRINCETON

FED’ERRADES
‘Criatures’:A la pàgina 15de l’edició del
28d’abril dèiem: “MinyonsEscoltes i Gui-
es de Catalunya, una de les tres organit-
zacions d’aquestmoviment quehi ha ac-
tualment a Catalunya”. I la frase correc-
ta és: “Minyons Escoltes i Guies de Cata-
lunya, una de les tres organitzacions
d’aquestmoviment reconegudes per la
Federació Catalana d’Escoltisme i Guiat-
ge (FCEG) que hi ha actualment a Cata-
lunya”. Al marge de la FCEG hi ha altres
associacions d’escoltisme.

Passatemps:Alsmots encreuats d’ahir,
per una errada tècnica el quadre de res-
postes no es corresponia amb la graella
proposada. Lamentem lesmolèsties que
això va poder ocasionar.

Aquesta és la
primera època que ha
prestat molta atenció al
futur, la qual cosa no
deixa de ser una ironia
perquè és possible que
no en tinguem cap

Arthur C. Clarke  

LACITA

La vehemència exasperada
de Sánchez-Camachonomés
reflecteix que és incapaç
d’oferir unprograma
creïble al servei dels

interessos deCatalunya

L’absència de cap mena de con-
nexióemocional amb la tradició fo-
ral (catalanista)delpaísgenerauna
tensió política extraordinària al PP
català i l’aboca a viure tant en la
marginalitat electoral a Catalunya
comenlamarginalitat institucional
a Espanya. Durant aquests últims
dos anys, la Sra. Sánchez-Camacho
haseguitunatàcticadobleambl’ob-
jectiud’atreureelsvotsmoderatsde
CiU.D’unabanda, hautilitzat l’ofe-
gament financer de la Generalitat
per escanyar el govern convergent,
mantenint-lo en una situació de
respiració assistida ineutralitzant-
netotavel·leïtatsobiranista.De l’al-


