
Catalanisme no és tacticisme 

 
Lo Catalanisme (1886), de Valentí Almirall, i La Nacionalitat Catalana 
(1906), d’Enric Prat de la Riba, s’han considerat durant més d’un 
segle el cos doctrinal sobre el qual s’han fonamentat els moviments 
polítics de reivindicació nacional, l’anomenat catalanisme polític. 
 
Apassionats per la història recent del nostre país i per la lenta però 
vigorosa recuperació de l’orgull i la confiança del nostre voler ser com 
a poble, quan busquem arrels teòriques evoquem sovint les 
aportacions prèvies a la declaració de la II República: les de 
professionals del dret, de l’arquitectura i de la ciència que, a més, 
adquirien un compromís amb el seu poble, conscients que 
l’excel�lència en la seva activitat professional els prestigiava en la 
seva reivindicació del reconeixement de la personalitat cultural de 
Catalunya. 
 
Durant aquest any es commemora el centenari de l’Institut d’Estudis 
Catalans, una corporació acadèmica, científica i cultural d’alta recerca 
de tots els elements que configuren l’activitat intel�lectual catalana, 
nascuda a recer de la Diputació presidida per Enric Prat de la Riba i 
impulsada per la convicció ferma que la potenciació del coneixement 
no tan sols constituïa un fenomen cultural, sinó també, i de manera 
especial, un progrés material i la base de la prosperitat econòmica. 
 
No es va tractar d’una efervescència passatgera; al contrari, va ser 
un fenomen que va deixar un pòsit que serví aleshores per al 
restabliment i organització de la cultura catalana i que ens ha 
transmès un profund llegat: siguem potents en totes les disciplines de 
la recerca i la innovació, i ho serem —també— com a nació. 
 
La doctrina política que ens deixaren escrita Rovira i Virgili, Carrasco i 
Formiguera, Cambó o Campalans, Pi i Sunyer, Serra i Moret, entre 
d’altres, i el sòlid encofrat de Guillem de Brocà, Jaume Massó, 
Joaquim Miret, Puig i Cadafalch o Pompeu Fabra des de l’activitat de 
l’Institut, van produir el reconeixement d’un poble i van ser decisius 
en retornar-li l’ànima i la consciència de si mateix. 
 
L’exigència en les seves accions i la defensa de Catalunya s’hi 
trobaven indestriablement unides, i per primera vegada es 
plantejaven l’obertura al món europeu quan en els seus “Propòsits” 
afirmaven que calia girar la vista a l’altra banda dels Pirineus i 
observar l’avantguarda del món. 
 
Prendre consciència de les pròpies capacitats, mostrar-se 
extraordinàriament exigent en el propi treball, voler formar part de 



l’avantguarda del món, fer de la cultura i la ciència un element de 
prosperitat. Aquest era el camí que s’havia de seguir. 
 
Durant la dictadura, la diàspora obligada escampà per tot el món el 
nostre principal valor: mantenir l’esforç fins i tot quan les coses no 
ens són propícies, valor que va permetre, així mateix, la resistència 
interior, la lluita antifranquista. 
 
Amb la recuperació de la democràcia i de les nostres institucions, 
vam rebre també tot aquest llegat, tota aquesta cultura de l’esforç 
per ser. 
 
Ara els problemes són diferents: cohesió social i territorial, aplicació 
de tecnologia més avançada per tornar a ser una potència industrial, 
universitats dinàmiques i adaptades a les demandes del segle XXI... 
L’activitat demogràfica ens ha tornat cosmopolites fins i tot a les 
petites ciutats, les corporacions empresarials internacionals tenen un 
pes superior al de determinades administracions i les empreses 
autòctones necessiten ajuda per internacionalitzar-se. 
 
Si no hi ha translació de la investigació a l’economia productiva no hi 
ha desenvolupament; les infraestructures han de facilitar la mobilitat 
permanent de persones i mercaderies; el temps és estratègic i resulta 
imprescindible que l’energia sigui suficient; l’activitat immobiliària ha 
de ser transformadora de vells teixits urbans i la qualitat ambiental 
esdevé un indicador de progrés. 
 
Situar-se a l’avantguarda continua essent l’objectiu, però l’exigència 
en el propi treball, el rigor en la gestió dels afers públics és, més que 
mai, una peça fonamental. 
 
I Catalunya pot fer-ho, si no perd els valors que l’han caracteritzada i 
que són una indestriable barreja d’esforç, rigor, cultura pròpia i 
sentiment de pertinença. I això no accepta visions reduccionistes.  
 
El catalanisme no necessita estratègies de sidral que s’esbraven 
sense deixar pòsit, com la que ens proposa Artur Mas, que prepara, 
des d’una federació de partits polítics que no aconsegueixen tenir una 
mateixa visió de Catalunya, un acte pensat per captar l’atenció de 
totes les càmeres de televisió, però que no pot anomenar-se 
refundació d’un fenomen que té arrels profundes, sòlides i, encara 
que diverses, compartides per amplíssims sectors de la ciutadania. 
 
Si Catalunya com a país, com a nació, no és un invent d’abans d’ahir; 
si és una realitat històrica, de matèria i d’esperit, de cos i ànima, de 
sentiment i d’institució, com afirmava el mateix Jordi Pujol el dia 11 
de setembre, la necessitat de cridar l’atenció del cap de l’oposició no 
es pot convertir en la frivolitat de fer-nos creure que amb un 



moviment tàctic enmig d’un munt de greus contradiccions i 
desencontres pot esdevenir una política rigorosa. 
 
 
Altres menesters reclamen les nostres previsions: com 
entusiasmarem els adolescents que s’han enganxat a la pantalla del 
seu ordinador; com resoldrem les desigualtats ètniques alhora que 
garantim l’arribada de banda ampla a totes les llars; com assumirem 
la internacionalització sense renunciar a allò propi, proper, nostre, 
singular, i com aconseguirem que l’estima pels nostres drets històrics 
i la nostra llengua no sigui impediment, ans al contrari, sigui energia 
perquè els productes de la nostra indústria arribin arreu del món, 
amb un mercat cada vegada més obert.  
 
Com adequarem l’educació i els altres serveis públics als canvis 
vertiginosos que  tots sabem que es produiran i als quals no podem 
permetre’ns, com a poble, arribar tard; com evitarem perdre el tren 
de l’avantguarda a què es referien els savis de fa tot just un segle en 
tota l’extensió competencial. 
 
Com farem que l’empremta del nostre esforç col�lectiu, de la cultura 
del treball i la superació sigui interpretada com un valor en el debat 
de l’estat compost que és Espanya, sense esperar que se’ns 
sobrevalori, volent només que se’ns respecti, que cada decisió que 
prenguin les institucions espanyoles estigui impregnada de la 
normalitat de la nostra presència, amb tota la nostra personalitat, 
amb tota la nostra capacitat d’autogovern. 
 
Espanya ha de pensar i projectar en plural, però Catalunya no pot, no 
ha de donar la imatge frívola que només importen els debats de 
volada curta. 
 
Volem projectar i posar les bases de la Catalunya dels fills dels 
nostres fills, i no sabem com serà el seu món. Només sabem que els 
hem de deixar uns serveis públics d’excel�lència, una economia 
competitiva i sòlida, no basada en l’especulació, i un sentiment 
d’orgull col�lectiu pel que som. 
 
El catalanisme és ben bé el contrari del tacticisme. 
 
 
 


