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6'2> Que

Per tal com Catalunya (e1s Paises
Catalans) és (són) una nació sense
Estat, a cada pas ens trobem acarat~
al problema d'haver de definir que¡
és ser catalá. Així, per a uns ho é~i
aquell que viu i treballa a Catallf-
nya, o aquell que viu i treballa ¡¡.
Catalunya i en vol ser, o aquell que
parla en catalá; d'altres ho reso1en
dient que ser catalá és una manera
de ser... Etcétera. Com a conse-
qüencia d'aquest estat de coses, ens
trobem amb catalans que no tenen
consciencia nacional, d'altres que,
directament, no en volen ser, de ca-
talans, i se senten espanyols, d'al-
tres que juguen de botíflers, d'altres
que només se sen ten catalans quan
són agredits o insultats per no cata-
lans ... 1 un altre etcétera. Per aca-
bar-he d'adobar, hi ha alguns poli-
tics que, posant el carro davant el
cavall, identifiquen el seu partit amb
la nació, i aleshores consideren an-
ticatalans tots els qui no combre-
guen amb les seves rodes de molí, i
a l'inrevés, hi ha polítics que supe-
diten els interessos de la nació a1s
del partit ... 1 embolica que fa fort.
Per si tot aixó no fos prou per em-
bolicar la troca, tenim l'Estatut
d' Autonomía i la Constitució espa-
nyola actuals. De manera, dones,
que al catalá li diuen que té la na-
cionalitat catalana, pero quan treu
el passaport veu que és de «naciona-
lidad española». Li diuen que la
llengua catalana és idioma oficial,
pero veu que el castellá és més ofi-
cial que el catalá i que, per conse-
güent, quan un senyor se li adreci
en castellá, a Cata1unya, no sola-
ment no se n'ha de sentir ofes, com
és natural, sinó que ell ha de pro-
curar de no ofendre l'altre contes-
tant-li en catala. Li diuen que té
una bandera, pero que aquesta ban-
dera no la pot exhibir si no va acom-
panyada de l'espanyo1a i, encara, en
tamany més petit que no aquesta i
en una posició inferior. ti diuen
que ... Bé, tots sabem massa bé les
coses que li diuen, de manera que
n<;>cal continuar.
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És clar, amb tot aixó, e1s cata-
lans patim d'una crisi d'identitat.
Hem acabat per no saber que som
ni qui som. Segons la literatura psi-
coanalítica, entre les formes básiques
de patología de la identitar, hi figu-
ra la «identitat adscripta», o sigui
aquella que sorgeix dels elements
dels «rols adscrits», com ara l'edat,
el sexe, la raca, la nacionalitat, la
pertinenca a categories socials o a
collectivitats que hom no pot elegir.
Segons de Levita (T he Concept 01
Identity, Mouton & Co., 1965), són
poques les defenses possibles con-
tra una identitat adscripta. Les reac-
cions patológiques, en aquest cas,
adquireixen el carácter de quelcom
que íingim. Hom es capté com si
no fos allo que és. Karen Horney
(Our Inner Conjlicts, N.Y. 1945)
considera que aquesta manera de
«captenír-se com si ... » és el símp-
toma neurótic per excellencia, Sense
voler penetrar a fons en un camp
que ens portaria molt lluny, només
n'hem fet esment per tal de subrat-
llar la gravetat de la nostra situació,
i, en certa manera, perqué, de fil en
agulla, podríem explicar-nos moltes
de les conductes que descobrim en-
tre la població catalana actual, com
ara la dels catalans que reneguen
conscientment de la seva nacionali-
tat, o sigui que no fan més que
reemplacar la identitat adscripta per
aquella adoptada. La persona que ac-
cepta la seva identitat assoleix de
reconciliar la representació de si ma-
teix com a catalá amb el seu si-m a-
teix ideal. La que no ho aconsegueix
es pot refugiar en la seva identitat
adoptada, per mitjá de transaccions
de «rol», per tal com pot trobar en
el rol adoptat un carácter distintiu
complementari, que pot ser el de la
superioritat respecte al rol adscrit
del qualrenega.

Nosaltres creiem que una clarifi-
cació dels conceptes que han de ser-
vir de suport a la nostra identitat
nacional és una qüestió urgent d'hi-
giene mental. La disgregació de la

identitat entre la poblaci6 catalana
portara indefectiblement a la dis-
gregaci6 de la naci6 catalana. Si no
sabem qui som, no podrem assumir

. la propia identitat nacional, Quan .
diem que Catalunya (els PalSOS Ca-
talans) és (són) una nació, estem aíir-
mant que ser catalá configura una
identitat; que tenim una llengua
única que és la catalana; que aques- .
ta llengua constitueix el signe més
distintiu de la nostra identitat na-
cional i, per tant, hem de defensar-
la, conrear-la i utilitzar-la en tots els
nivells de la nostra vida collectiva;
que per tal de poder sentir-nos ciu-
tadans de Catalunya (deIs Países Ca-
talans), hem de poder anar pel món
amb documents que certiíiquin la
nostra nacionalitat; que de bandera,
com de llengua, només en tenim
una; que no volem ser «subdits» de
cap Estat alié, sinó ciutadans del
propi.

Després de tants anys de rentada
de cervell, d'intents'd'assimilaci6, de
colonialisme cultural, de dominaci6,
per part de la metrópoli, tot el cos
social dels PP .CC. ha caigut en un
estat d'alienaci6. Solament un trae-
tament energic podrá fer possible
que aquest cos recobri la salut men-
tal. Cal que comencem els adults per
sotmetre'ns al tractament i que, des-
prés d'una análisi profunda, un cop
guarits de la neurosi i ben accepta-
da la nostra identitat nacional, co-
mencem a tractar els nos tres fills per
tal que aquests puguin ja tenir, al
seu torn, fills lliures d'aquesta ma-
laltia nefanda. De la decisió que
prenguem al respecte, dependrá que
els nostres néts continuin essent ca-
talans de parla catalana. Com hem
dit repetides vegades, pensem que
no n'hi pot haver d'altres: o seran
catalans de parla catalana, o no se-
ran catalans. Tota la resta és retori-
ca o demagogia.
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