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Una guerra subtil

De vegades, des de Cata-
lunya, ens costa en-
tendre que, després
del franquisme, l’es-
panyolisme ha estat

més cohesionat que el catalanis-
me. L’espanyolisme ha tingut tan
clara la seva condició que no li ha
calgut un partit que es presentés
com a nacionalista espanyol: a cap
no li calia dir-se’n. Ja ho eren tots
de bon començament. No calia un
discurs legitimador específic: la
seva condició era natural; no plan-
tejava dubtes. La nació i l’estat, tal
com la història els havia llegat, tal
com les etapes anteriors els havi-
en configurat i divulgat, no van ser
mai posats en qüestió. Es donaven
per descomptats. Des de l’arrenca-
da de la Transició, malgrat les di-
ferències ideològiques, els partits
espanyols compartien els eixos bà-
sics d’acció: des de l’adopció de les
formes democràtiques per obrir
una etapa de reorganització insti-
tucional i modernització d’Espa-
nya, fins a la incorporació a Euro-
pa i al seu model de desenvolupa-
ment. Amb aquesta unitat de fons,
les picabaralles per veure qui era
més patriota o més bon espanyol
han tingut un aire més aviat fol-
klòric i d’expressió castissa d’una
condició nacional d’arrels històri-
ques i emocionals sòlides i profun-
des. L’espanyolisme, doncs, ha tin-
gut clars els seus fonaments i les
seves prioritats. I el pragmatisme
de la màquina de l’Estat ha aca-
bat d’orientar, malgrat el bi-
partidisme imperfecte,
unes polítiques que han
respectat el consens en
les qüestions més im-
portants.

Espanya, l’espanyo-
lisme i el seu estat te-
nen una política. I so-
len actuar sempre
d’acord amb aquesta
política. És la seva
lògica i la font de cri-
teri a l’hora d’abor-
dar “el problema cata-
lán”. L’ascens progres-
siu del sobiranisme a
Catalunya i la incorpora-
ció de sectors que li per-
meten més penetració soci-
al ja fa anys que va fer saltar les
alarmes. Alguns dels nuclis in-
tel·lectuals que nodreixen d’idees
l’Estat i elaboren escenaris pros-
pectius han començat a incorporar
la hipòtesi de la secessió catalana
en les seves anàlisis. Evidentment,
per trobar les maneres de comba-
tre-la amb tota la contundència i
eficàcia.

A la vista de les obsessions exhi-
bides en la tramitació estatutària,
en la política inversora, en els
plans d’infraestructures i en els
pressupostos, sembla prou evi-
dent que l’estratègia triada per
l’espanyolisme i per l’Estat en la
seva confrontació amb el catala-
nisme és la guerra econòmica. En
l’Espanya d’avui, organitzada al
voltant de la seva capital i del seu
estat, la missió atorgada a Catalu-
nya és la de generar recursos i fer
de motor econòmic. Aquests re-

l’animaló no es deixar domar prou,
direm que és bèstia.

Els principals factors de feblesa
del catalanisme, a banda de les va-
cil·lacions cròniques de les seves
formacions principals i de les di-
ficultats per identificar un projec-
te compartit i un lideratge, són, em
sembla: el suport popular limitat
(gairebé la meitat de la població
se’n manté indiferent o al marge),
la dependència econòmica de l’Es-
tat (ells tenen la clau de la caixa), la
rutinària adscripció de bona part
de la classe dirigent econòmica ca-
talana a la lògica de l’Estat i el mer-
cat espanyols. En aquestes condi-
cions, i en el context de les oportu-
nitats que la crisi ofereix per adop-
tar mesures excepcionals en
retallada d’inversions, ofec de les
administracions subordinades i
incompliment de compromisos,
l’adopció per part de l’Estat de l’es-
tratègia de la guerra econòmica al
catalanisme i a Catalunya és molt
intel·ligent. La crisi és la cortina
que ajuda a ocultar la guerra ma-
teixa. Una guerra que té més pos-
sibilitats d’èxit si mai no arriba a
ser declarada. És una guerra eco-
nòmica emparada en la pròpia for-
talesa i en l’explotació sistemàti-
ca de les febleses del rival, de la co-
lònia. No la pots destruir perquè la
necessites; però l’has d’afeblir
prou perquè no pugui emancipar-
se. L’estrangulament econòmic

sobre Catalunya la fa més de-
pendent de la negociació

per pidolar recursos i en
debilita la imatge pú-

blica, fa menys efecti-
ves les polítiques so-

cials i la seva contri-
bució a la cohesió
del país, atemoreix
sectors empresa-
rials que llegeixen
cada avís com una
amenaça. És a dir:
agreuja tots els
flancs de feblesa
del catalanisme.

Dijous passat,
en aquesta pàgina,

Miquel Puig expli-
cava que “per prime-

ra vegada en més de
dos-cents anys, Catalu-

nya és viable fora d’Espa-
nya”. Doncs bé, a Espanya

també ho saben, i aquesta viabilitat
econòmica és la que l’espanyolisme
vol combatre. La guerra econòmica
–que té objectius econòmics (man-
tenir l’espoli) i polítics (derrotar el
catalanisme)– pot ser completa-
ment subtil, però també llarga, efi-
cient i devastadora. És una guerra
que no es proclama, però es practi-
ca. Els seus símptomes i efectes són
ben visibles. Fa anys que és en mar-
xa. Ara en vivim una escalada. Ens
cal prendre’n consciència per po-
der actuar amb l’estratègia més
adequada. No es tracta pas de decla-
rar la guerra nosaltres, sinó d’assu-
mir que hi ha algú que ens la fa i no
ser captius de la seva estratègia.
Perquè en la guerra econòmica es
guanya o es perd. Ens anirien bé al-
guns aliats poderosos i una bona
pòlissa de crèdit.
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L’Estat ha accentuat
la guerra econòmica a

Catalunya amb l’objectiu
que no sigui viable fora
d’Espanya. Cal no ser

captius de la seva estratègia
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cursos poden ser absorbits i redis-
tribuïts per l’Estat a conveniència
pròpia administrant hàbilment:
els engranatges fiscals, la síndro-
me d’Estocolm d’una part molt
significativa de la cúpula econòmi-
ca catalana i l’eficàcia encara vi-
gent a Espanya de l’ancestral tòpic
de la Catalunya rica i egoista que
desplaça definitivament formula-
cions anteriors com la de la Cata-
lunya industriosa i treballadora. Si


