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Un: el temps ho dirà, però –al meu en-
tendre– la unitat catalana ha fet figa.
És obvi que al govern central els espas-
mes unitaris de la classe política cata-

lana no li fan ni fred ni calor; saben que la unitat
política catalana sol ser paper mullat. Els analis-
tes han deplorat l’espectacle que els parlamenta-
ris van donar tot buscat la unitat abans i després
de larecentresoluciódelParlament.Els informa-
dors han insistit en la fragilitat de l’acord i han
previngut sobre el caràcter inestable, barroc,
confús i retòric de la unitat forjada a corre-cuita.

DOS: ÉS UN SIGNE DE L’ESTAT del catalanisme. La ca-
pacitat unitària va ser un dels més genuïns argu-
ments del catalanisme històric. Un dels princi-
pis del vell catalanisme era que els catalans sem-
pre sabien unir-se sense fissures davant de les
coses essencials. S’establí que la unitat era la
principal eina dels catalans per fer-se valer. El
poder català s’havia d’expressar, davant els po-
ders de l’Estat, a través de la unitat civil i políti-
ca. En la realitat dels fets la unitat va ser més un
argument pastanaga que no pas una metodolo-
gia victoriosa; tot i així, en diverses conjuntures
es va practicar amb un cert èxit.

TRES: ACONSEGUIDA LA DEMOCRÀCIA, la unitat deixa
de ser un recurs real. En poc temps va sortir de
lamotxilladelcatalanisme;esdevinguéunrecurs
retòric, una eina rovellada, un mite no operatiu.
No va ser una casualitat. Significatius dirigents
polítics van decretar que la Generalitat del 1980
era una inflexió en la història del catalanisme i
que la unitat ja no era necessària. Tot d’una les
fites compartides sota el denominador comú del
catalanisme van desaparèixer de l’escenari polí-
tic. Les coses pendents eren objectius dels par-
tits o dels governs, però no del catalanisme. La
voluntat hegemònica i de vots dels partits de go-
vern diluïren els idearis compartits. El catalanis-
me deixà de ser el substrat comú dels catalans
que tant magistralment havia identificat Pierre
Villar. Vint-i-cinc anys més tard, la negociació de
l’Estatut del 2006 va posar a exposició pública,

amb tota cruesa, l’anèmia profunda que patia el
mític unitarisme català.

QUATRE: MALGRAT TOT, AQUESTES darreres setmanes
s’ha fet evident una certa revifada del desig d’uni-
tat de la classe política. És lògic. Els dirigents ca-
talanssabenqueestanlliurantunaguerraimpor-
tant i que tenen dues batalles per guanyar. Una
és amb el govern de Madrid, l’altra és amb l’opi-
nió pública catalana. Saben que a Madrid la uni-
tat dels partits polítics catalans no els impressi-
ona gaire, però cal intentar-ho. I sobretot saben
que a Catalunya la gent està tipa i que pot casti-
gar a qui no busqui l’entesa o bé trenqui els esfor-
ços unitaris. Els dirigents recorden el cost de cre-
dibilitat política que va produir el lamentable
campiquipuguide lanegociaciónocturnaiprodi-
tòria practicada arran de l’Estatut.

CINC: QUE NINGÚ ES FACI, DONCS, il·lusions. De mo-
ment, la resurrecció de l’unitarisme és fràgil de
cara enfora i purament retòrica de portes endins.
Tots els dirigents polítics saben que la majoria
dels catalans estan farts de les discòrdies parti-
distes i de la crònica incapacitat dels líders de
posar-se d’acord en les coses importants. Tot fa
pensar, per tant, que la reaparició de l’unitarisme
ha estat purament tàctica i en alguns casos pura-
ment cínica. Tacticisme i cinisme: els dos mals
que estant matant la credibilitat de la política.

SIS: LA VERITABLE UNITAT ESTRATÈGICA dels catalans
necessitaprocessosméscomplexos imésdefons
que una resolució precipitada en el Parlament.
La unitat estratègica, la que és de debò, la que
està vinculada al substrat comú, la que respon a
un ideari compartit bàsic, la que hauria d’aplegar
federalistes, sobiranistes i independentistes està
per construir. Una nació és sempre substrat
comú d’idees compartides. Els vells principis del
ideari catalanista –com la unitat, per exemple–
van dur el poble català fins a la Catalunya autò-
noma i l’Espanya democràtica. Sense idees
noves, i, encara més, sense idees compartides, la
nació llanguirà.

Ferran Mascarell Historiador
opinio@ferranmascarell.com

Launitatdelscatalans
“Els dirigents catalans saben
que estan lliurant una guerra
important i que tenen dues
batalles per guanyar. L’una és
amb el govern de Madrid, l’altra
és amb l’opinió pública catalana”

Elfemeníalmón...

A Catalunya, tot i els recels
que suscita el gobierno
amigo de Madrid, disposem
sortosament d’alguns
agents governamentals
prou responsables per ten-
dir ponts entre les dues ad-

ministracions. Ho feia diu-
menge passat, per sorpre-
sa, la presidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones –la
professora Marta Selva–
adherint-se a l’escola lin-
güística de la ministra Bibi-
ana Aído. En una entrevis-
ta concedida a l’agència
Europa Press, Selva apos-
tava per la necessitat “d’in-
corporar l’existència del fe-
mení al món” mitjançant el
canvi de gènere d’alguns
mots tradicionalment
masculins, tot estranyant-

se del fet que algú s’escan-
dalitzés en sentir dir un
terme com miembras. Hi
estic plenament d’acord;
de fet, a mi ja no em sor-
prèn que una ministra arri-
bi a disparar tal bestiesa
lingüística; contrària-
ment, el que sí que resulta
al·lucinant és que un actiu
més que important del
món educatiu universitari
com la senyora Selva es la-
menti d’un fet tan normal
com que, en espanyol i en
altres llengües, hi hagi ter-

mes invariables que aca-
ben en o o en a, sense indi-
car per això cap opció de
gènere. Així passa, i perdo-
nin el barrisesamisme,
amb mots com poeta o víc-
tima, termes invariables
acabats en a amb escàs
component feminista... En
aquest sentit, i contra el
que pugui opinar la senyora
Selva, penso que la incor-
poració de l’existència “del
femení al món” hauria de
passar per dir menys besti-
eses i assumir que l’enemic

de les dones no és la parau-
la miembros –ni formes lin-
güístiques com el plural ge-
nèric– sinó els articles cur-
sis de la Maria de la Pau
Janer o la demagògia bara-
ta de la ministra Aído, i que
el llenguatge que molts
anomenen sexista ha estat
ordit per filòlogues tan im-
portants com María Moli-
ner, algú que –evident-
ment– devia tenir poques
ganes d’incorporar l’exis-
tència del femení al món...
bernatdedeu@gmail.com

EN DIRECTE

La nostra
Europa:
cristiana
i atea

El mestre, assagista i poeta
Jaime Vándor assegurava fa
pocs dies a l’AVUI que es pot
ser jueu sense ser creient,
però que, en canvi, “un cris-
tià no es definiria mai com
a tal si no fos creient”. Crec
que caldria matisar aques-
tes declaracions recordant,
primer, que hi ha persones
no creients que s’identifi-
quen com a cristianes i, se-
gon, que milions d’ateus i
agnòstics del nostre entorn
actuen en el dia a dia com si
fossin cristians fins al moll
de l’os. Només així s’entén
que Europa hagi escollit
per ensenya el vel blau de la
Mare de Déu decorat amb
les dotze estrelles de la seva
corona; que els seus ciuta-
dans consultin el santoral
quan han d’escollir un nom
per als fills; que hagi decidit
que Turquia no té lloc a la
UE perquè és un país de
majoria musulmana; que
cada any esperi amb cande-
letes Pasqua i Nadal; que
estigui tan impregnada de
la moral cristiana –aquella
que predica el perdó i que
considera que només Déu
té la potestat de donar i
prendre la vida– que s’o-
posa a la pena de mort amb
una tossuderia que descon-
certa la població d’altres la-
tituds. A Europa està de
moda declarar-se demòcra-
ta i agnòstic, però quan un
grup de musulmans volen
exercir el seu dret legítim
d’obrir un centre de culte
islàmic, apareixen com bo-
lets les veus contràries que
es manifesten pels carrers
contra la llei, la lògica i la
religió forastera. En aques-
ta societat també es donen
les circumstàncies que
deia Vándor respecte als
jueus i que ens permeten
afirmar que és pot ser cris-
tià sense creure, encara
que molts encara no se
n’hagin adonat.
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