
 

 

La Catalunya casa 

(Del meu assaig “Catalunya i Euskadi. Nació còncava i convexa”, 2011) 

“Oh benvinguts, passeu, passeu/ de les tristors en farem fum./ Casa meva és casa vostra/ 

si és que hi ha cases d’algú”. Jaume Sisa, en la seva més emblemàtica cançó, transmesa 

generacionalment des que es va estrenar l’any que va morir Franco, dóna un dels 

tarannàs més clàssics del català, l’hospitalitat. A “Qualsevol nit pot sortir el sol”, Sisa 

convida a la festa catalana a la qual tothom hi és convidat, però ell, que tot i la seva 

voluntat galàctica és un català arquetip, fill d’un viatjant o corredor, viatjant ell mateix 

com es va definir en un disc quan ni tan sols era ell sinó un mutant dit Ricardo Solfa, 

continuarà convidant a la participació en d’altres cançons/receptacle dels personatges 

més diversos, com la “República d’A”, altre cop la Catalunya mítica en la qual tothom 

es escoltat, respectat, a tothom se li ofereix el pa i la sal, per a la institucionalització de 

quin ritual d’acollida s’ha inventat el més idoni suport, el pa amb tomàquet, una llesca 

ni gran ni petita, un territori proactiu en la recepció que convoca l’hoste a ser propietari, 

a ser català, en reciprocitat semàntica d’evolució de l’adjectiu possible a l’epítet 

desitjable . 

 A Catalunya s’usa com a metàfora del país “casa nostra”, en sintonia amb 

l’idioma universal dels aeroports on “domèstic”, del llatí domus-casa, és sinònim 

exactament de país, però inversemblant en castellà i en èuscar, i la pàtria i la nació són 

la masia dels d’Abadal a Moià, “Déu vos guard” a l’entrada, on cada any Rafael 

Subirachs torna a cantar la versió tradicional d’”Els Segadors”, enregistrada al monestir 

veí de Santa Maria de l’Estany, la diada nacional de la matança del porc i on en la 

lògica pesant de la piconadora s’hi va filmar l’anunci televisiu del fuet més famós de la 

història nacional de l’embotit més nostrat. La “casa gran del catalanisme” ha estat la 

última referència de la llar política. L’imaginari simbòlic de Catalunya és la concavitat 

infinita de la casa de tots on tothom hi és benvingut. Jaume Vicens ho va deixar clar i 

català. Després de teoritzar un àmbit de tots els àmbits d’”isostàsia històrica”, en el qual 

la superestructura sentimental opera amb decisió, afirma que “l’element bàsic, 

indiscutible, de la societat històrica catalana no és l’home, és la casa”
1
. Vicens enganxa 

a casa l’adjectiu pairal, i en la pairalitat trobem l’essència genitiva nació-patria en el 
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microcosmos proposat. La qualificació de la capital com a “cap i casal”, compartida 

amb València, corrobora la tesi en el dret consuetudinari, i així va veure Barcelona 

Cervantes, que la tria com a punt final de Don Quijote, després d’enlairar la seva 

hospitalitat, aconseguida gràcies a la mediació d’un bandoler al qual designa amb els 

més elevats adjectius de bondat, Roque Guinart, alter ego literari de Perot 

Rocaguinarda, que va conèixer l’autor. 

 Els romans als que els vascons llençaven vectors geomètrics en forma de 

pedrada, van ser rebuts pels cossetans cantant “Qualsevol nit”, i els francs , quan les 

pedres van fer-se sageta en la transsubstanciació prehistòrica de la pedra als metalls, van 

plantar la Marca Hispànica, i allò que allà acabava a les fosses comunes dels camps de 

batalla, aquí acabava al tàlem de l’himeneu. La Marca era un corredor d’intercanvi, 

segons Vicens, una frontera tan oberta que era un país en ella mateixa, en l’apogeu de la 

concavitat. Mentre Navarra era Euskadi vessant dolls de sang a Noaín, Ferran d’Aragó 

els hi mantenia els furs i s’assegurava les fronteres casant-se primer amb Isabel de 

Castella i després amb Germana de Foix, finançava el descobriment d’Amèrica i 

mantenia la confederació catalano-aragonesa, quina vigència va defensar Ernest Lluch
2
, 

i si més no això es desprèn de Borí i Fontestà
3
, i diu de les habilitats còncaves del Rei 

que Maquiavel el prengués de model d’”El Príncep” renaixentista. Espanya seria 

posterior, però Catalunya n’era sòcia per la via afectuosa i engendrava el tercer imperi 

al qual enviava a estudiar al col·legi alemany. Don Carlos I, a quins descendents es van 

agafar els nostres avantpassats quan les núpcies van caducar i tornava Espanya en 

aquella ocasió disfressada de França jacobina. Don Felipe V. 

 La Marca configura clarament el concepte nacional que tindrà Catalunya, com a 

progenitora de la pàtria més o menys com encara avui s’entén, amb el compromís al 

límit del “pro patria mori”, fragment d’un vers d’Horaci amb el qual els croats francs 

salpaven de la Provença a la conquesta de Terra Santa, com a primer graó de l’ascesi a 

la pàtria celestial
4
, un component clarament religiós que ajudarà també a comprendre el 

mix eclesial-polític d’una Generalitat que no va tenir el primer president seglar fins a 

Francesc Macià. Després dels Almogàvers, catalans atípicament convexos perquè no hi 

ha imperialisme des de la concavitat, les fronteres van ser cada cop més properes a 
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Barcelona, el país es va anar encongint i el que perdia en soldats ho guanyava en 

negociadors. On hi va haver combat hi va haver derrota, i per evitar el trasbals 

s’acostumava de temptar l’acord, encara som allà, i un milió de persones al carrer no 

serveix per cap victòria sinó per perdre encara més. El president de la Generalitat que va 

arribar a la plaça de Sant Jaume esgrimint aquell plebiscit si més no a favor de l’Estatut 

de 2006, va posar la sordina quan va prendre possessió del despatx amb vistes a la 

història gòtica: “La construcció nacional de Catalunya no és un treball per impacients” 

(27/12/2010). I tant que no, en quants anys es pot quantificar la paciència? On comença 

el compte enrere? En el primer Borbó o en l’últim? L’economista Joan P. Fàbregas, en 

un interessant estudi comparatiu entre Irlanda i Catalunya, detallava el 1931 els 

problemes de fiscalitat que encara avui s’arrosseguen, i concloïa amb la necessitat, 

quina possibilitat havia argumentat a bastament, d’una unió econòmica que abans no hi 

era però ara hi és, de territoris que coordinats fessin possible “la gran confederació de 

petites nacionalitats, dins la qual cada una d’elles servaria la llibertat espiritual i la 

independència política”
5
. Sigui com sigui, per excés o per defecte, 400 anys,70 ó 40, en 

un o altre cas, la paciència ha estat generosa, la impaciència és imperceptible. Artur Mas 

és el primer president de la impaciència i posa el cronòmetre a zero? O Artur Mas és el 

129 president de la paciència i llença el rellotge i el calendari al Moll de la Fusta? 

La institució genial de la “pau i treva” és una excepcionalitat bèl·lica digna 

d’estudi, un acord per no matar-se en dia de mercat, que es va anar elongant com un 

xiclet de manera que finalment la distensió s’imposava d’una manera natural i 

quotidiana en l’homeòstasi social del dret consuetudinari: es viu molt millor en pau que 

en guerra, es perd més al camp de batalla que a la taula de negociació encara que sigui 

la de la capitulació a Casp, 1412, o al Tribunal Constitucional, 2010. Va ser l’Abat 

Oliba, besnét de Guifré el Pilós, qui va enraonar la tregua Dei, 1027, exactament deu 

anys després que fos la primera persona que deixava constància escrita de Catalunya 

com a “pàtria”, a les absoltes del Comte Borrell, celebrades a Ripoll. D’allà van anar 

prenent cos els primers codis de circulació ciutadana, traient partit al dret romà, amb els 

“Usatges”, i la república en la implementació del que s’ha convingut que és una de les 

primeres experiències de representació democràtica paraparlamentària, el Consell de 
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Cent, 1283. A Catalunya la bel·ligerància és excepcional; a Euskadi, la regla. La 

història de la reivindicació de la fiscalitat és un exemple. Des de Joan Fivaller davant 

Ferran d’Antequera fins a la demanda de la publicació de les balances fiscals dels 

nostres dies, passant pel Tancament de Caixes de 1989 i la vaga de tramvies de 1951, la 

reivindicació s’arrossega en un estira i arronsa perquè mai no es resol a favor de 

Catalunya; Pujol claudica sense presentar batalla, amb el greuge sarcàstic que fos un 

senador de CiU, Jaume Casademont, qui defensés el Concert Econòmic Basc –el tercer 

de la història, per a ser precisos-- mentre els seus representants naturals, Mitxel Unzueta 

i Juan Mari Ollora, s’ho miraven des del prosceni perquè la direcció del PNB havia 

decidit una vaga parlamentaria. Performance meravellosa on la convexitat ataca i fa que 

sigui la concavitat la qui pacti. 

Catalunya és una història de concavitats i de tots els morfemes que s’afegeixen 

al morfema “con”, el cum llatí de la immensa suma semàntica, però és al segle XX on la 

con-clusió té el valor d’ús de l’aplicació en la qual “som encara”, Raimon dixit. L’allau 

del fenomen de la immigració potencia a l’enèsima la comunitat receptacle, domèstica, 

còncava. La immigració s’ha produït en diferents onades, i avui encara estem en aquest 

mar en maregassa i amb molta més complexitat, perquè els focus ni són peninsulars ni 

són monocultiu. La burgesia industrial del XIX, la mare de totes les burgesies d’un país 

que l’ha feta classe nacional, incorpora la concavitat domèstica de manera estricta, i 

construeix colònies per a treballadors de la immigració. És clar que és una integració 

interessada, però la colònia industrial és un fet sociològic altament significador en la 

nostra proposta. Josep Maria Fradera administra la crematística herència intel·lectual de 

Nadal i Fontana, i explica la “Cultura nacional en una societat dividida” (1992), en la 

qual desenvolupa també una ampliació de l’”estructura de sentiments” proposada per 

Williams, amb una radiografia de la burgesia catalana des de la fàbrica a la literatura, 

circumval·lant meritòriament la política. Per imperatiu dels dividends i/o de la tradició 

cristiana, la burgesia catalana obre el ventall de la integració des dels integradors; els 

integrats s’hi afegiran després. 

Els socialistes dels anys trenta del segle passat, en l’eufòria autonomista que una 

nova Espanya era possible, de primer reconsideren l’internacionalisme proletari i 

despenalitzen ser nacionalista des de l’esquerra. Rafael Campalans és l’ideòleg més 



 

 

senyer d’aquest corrent, no l’únic, però sí el que deixa més pòsit
6
. Al seu llibre “El 

socialisme i el problema de Catalunya” (1923), a partir d’una conferència donada a una 

entitat tan típica i tòpica del país com el Centre Autonomista de Dependents del Comerç 

i de la Indústria, s’oposa a l’equiparació entre nacionalisme i dreta o nacionalisme i 

burgesia. Nombrosos estudis i assaigs han desenvolupat aquella idea, que com hem vist 

és ben recurrent en els moviments marxistes i revolucionaris, si més no davant la 

materialísticament impossible consigna d’unir els proletaris de tots els països. 

Campalans resum el seu pensament en la necessària compressió del míting: 

“Els socialistes proclamen els principis de llibertat. És així que el nacionalisme 

català és un problema de llibertat col·lectiva. Els socialistes de Catalunya, doncs, al 

costat de tots els principis substantius del programa del partit –lluita de classes, 

socialització dels mitjans de producció, distribució i canvi, etc.—al costat mateix, ni 

damunt ni dessota, hem d’afegir-hi un nou principi “substantiu” també per a nosaltres: 

el de la llibertat total i absoluta de Catalunya”
7
. 

Un cop rebuda l’absolució del déu de l’esquerres respecte d’incorporar al 

thesaurus les transgressions a l’internacionalisme proletari, Campalans desenvoluparà 

una teoria enriquidora de la concavitat en el terreny social, tot i que, tanmateix, fins i tot 

les seccions catalanes més elaborades de la II i la III Internacional, amb el PSUC que les 

va anellar al capdavant, continuaran fent servir els sintagmes complementaris 

“problema nacional”, “problema català”. Campalans teoritzarà la socialització de la 

nació a partir d’alguna manera de la socialització nacional del socialisme: la burgesia ja 

era catalana, els treballadors valia que també ho fossin, i atès que cada cop aquests 

treballadors procedien més de la immigració, era precís integrar-los, fer-los catalans: 

“Els forasters que vénen a Catalunya  --que sempre acollim amb els braços 

oberts—i pateixen amb els nostres dols i gaudeixen amb les nostres alegries, i ens donen 
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fills, són tan catalans, en la nostra interpretació futurista de nació, com nosaltres 

mateixos. No fem absolutament cap diferència”
8
. 

Els escrits de Campalans són prolixos en l’argument de fer catalans els que no 

han nascut a Catalunya, fins i tot des d’un nacionalisme que llinda amb 

l’ndependentisme: la “vergonyosa opressió de Catalunya”. El PCE no li anava al 

darrera, al contrari quan s’expressava en la tonalitat dissonant de l’altra intensitat de la 

proclama: “El Partido Comunista de España se solidariza entera y totalmente con el 

pueblo catalán, en su lucha revolucionaria contra el imperialismo español, y por su 

liberación nacional y social” (Comité Central, 5/08/1934)
9
. La ideologia de Campalans 

al respecte està profusament desplegada tant en els seus llibres com en els seus articles i 

discursos a les Corts Constituents de la República, però hem triat el fragment citat 

també perquè hi ha escrits amb traços prou tintats: i) la concavitat de l’acollida amb els 

braços oberts, ii) la bestreta del vident de la nació ciberespacial quan encunya la 

“interpretació futurista de la nació”. 

Rafael Campalans morirà el 1933, a 46 anys, sense temps per veure la marxa de 

l’Estatut ni per poder concretar les seves agosarades propostes, que després de la Guerra 

farà seves el PSUC davant el limitat llibret del socialisme en l’òpera antifranquista. 

Paco Candel narrarà com ningú la vida dels immigrants als guetos de l’extraradi 

barceloní, i n’aplegarà les reflexions a l’assaig de referència “Els altres catalans” 

(1964). L’Assemblea de Catalunya, constituïda l’any 1971, ho formularà amb claredat 

expositiva: “És català el tot el que viu i treballa a Catalunya”, amb l’afegit de la voluntat 

de ser-ho. Viure i treballar són verbs allunyats del néixer i distants de l’essencialisme, i 

el proletariat nacional contrapesarà la burgesia nacional òbvia, amb una cohesió de la 

població en la sempre delicada qüestió identitària. I la voluntat és definitivament un 

altre intangible simbòlic, recuperat també de velles tradicions, perquè poques coses 

estan no inventades; si de cas l’invent o la originalitat tenen más chance en les 

sinèrgies, en la confecció platònica de la novedositat a partir de la suma d’elements 

antics. A les primeres eleccions democràtiques de juny de 1977, el PSUC concorre 

argumentant al programa: 
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“Com a partit nacional català, com a partit de la classe obrera catalana, el Partit 

Socialista Unificat de Catalunya és una de les principals forces components del 

moviment nacional de Catalunya. Però aquest moviment nacional no forma un tot 

homogeni, sinó que expressa les contradiccions de la nacionalitat catalana mateixa, com 

a societat de classes. En definitiva, la nacionalitat també és a l’àmbit de la lluita de 

classes”. 

Però va molt més enllà, incorporant al programa una lectura de la història del 

nacionalisme català, assumint positivament fins i tot el bisbe Torras, i d’una manera 

comodíssima Almirall i l’Esquerra Republicana de Macià i Companys, capaç de liderar 

una reforma agrària que venia a ser la prova del nou de qualsevol partit de la classe 

obrera. L’obrer de la construcció Cipriano García, emigrant que mai no va parlar català, 

membre del Comitè Central del PSUC, exemplifica substantivament el compromís 

comunista amb la lluita nacional, en ser detingut in fraganti membre pintava en una 

paret “llibertat Jordi Pujol”, en el moment de la detenció d’aquest arran els “Fets del 

Palau”, el maig de 1960. La concreció política de tot plegat era per al PSUC el 

restabliment de l’Estatut d’Autonomia de 1932, i l’autodeterminació era excessiva 

sobretot per la seva relació amb el PCE
10

, però finalment la va entomar en estar en 

minoria sobre aquesta qüestió, i el punt tercer de l’Assemblea reivindica l’Estatut però 

en el camí de l’autodeterminació, un mitjà per a un fi. El protocol de formació del Partit 

dels Socialistes de Catalunya, a través de la federació del PSC i el PSOE, maig de 1978, 

contempla el reconeixement del dret d’autodeterminació i el grup parlamentari propi a 

les Corts espanyoles. Tota la política d’integració social que havia implementat el 

PSUC durant el franquisme, té doncs una resolució més que positiva en la direcció 

nacional, en assumir-la el PSC que li acabarà prenent la massa crítica i el share. Però 

aquell PSC és executat per la LOAPA, la victòria del cop d’Estat del 23 de febrer de 

1981
11

, i no regnarà després de morir ni en el gas en expansió del Maragall president de 

Catalunya. 

 Josep Tarradellas serà el que donarà un salt qualitatiu en la nació simbòlica. 

Amb evident influència francesa, canviarà el “catalans” pel “ciutadans de Catalunya”, 

en dirigir-se per primer cop al poble des del balcó del Palau de la Generalitat, el 23 
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d’octubre de 1977. La ciutadania està farcida d’intangibles; Pedro Ibarra els resumeix 

en la identitat com a sentit de pertinença, el que anomena metafísicament “ciutadania 

virtuosa” engiponada des de l’excel·lència dels valors, i la cohesió
12

. La voluntat a 

través de la qual hom s’empadrona al cens virtual de la ciutadania és un element 

absolutament simbòlic, intangible, no pesant, amb quin concurs la concavitat es folra de 

solidesa en l’aparent contradicció de la permeabilitat infinita. Vicens, sobre Renan, 

plana sobre la tangibilització de la voluntat, allò que no té cos, tanmateix, es pot tocar, 

tangere. L’allau de migracions llunyanes amb forts components nacionals clàssics de 

llengua, cultura, hàbits i costums, territori i fins i tot ètnia i religió, fa imprescindible el 

concepte de ciutadania, més de trenta anys després que misser Tarradellas llancés la 

ciutadania al damunt dels nostres cants aixequem una senyera. Els magrebins, xinesos, 

pakistanesos, llatinoamericans i subsaharians són nacions, encara que estiguin fora de la 

seva terra, en el concepte de nació transhumant o errant que no és nou a la història, com 

es va anotar pàgines enrere. Són nacions que no arriben a Catalunya com arribaven els 

castellans i andalusos amb mentalitat de no canviar de país i per tant de possessió o 

copropietat, sinó ben bé des de fora, i això dóna un punt de vista completament diferent 

des de la lent simbòlica, i eixamplaran el concepte supranacional de ciutadania, com una 

expressió qualitativament diferent de les identitats concèntriques. La prèdica més 

simbòlica de la concavitat domèstico-casolana, la integració, s’haurà de conjugar en 

funció de més variables i diferents entre elles. La configuració urbana no només de la 

gran Barcelona, sinó d’altres ciutats i fins i tot viles, tendeix a la novaiorquització, als 

barris/nació, és clar que amb una partença tan antagònica com interessant: els nord-

americans actuals són tots procedents de nacions colonitzadores, perquè els autòctons 

van ser exterminats, i per tant el federalisme és tan essencial que és un federalisme 

sentimental fet no només per Estats federats sinó per Estats federats formats per 

persones federades entre elles. L’anticipació nord-americanà explica també la solidesa 

del seu sistema jurídico-polític, que ara como ara és el més antic del món
13

. 

Jordi Pujol va incorporar al seu credo la teoria de la integració des del ser-és-

viure-treballar, però la ciutadania la va desplegar el Govern d’Esquerres i Catalanista de 

Pasqual Maragall, no tant perquè a Pujol Tarradellas li produís èczema, que també, i 

metge del polític se’l va tractar, com perquè la catarsi de les migracions nacionals 
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encara no tenia l’enorme abast que ha anat engruixint després que ell va deixar la 

Generalitat, l’any 2003. Les conferències que Pujol i Maragall van fer a la Fira del 

Llibre de Frankfurt 2007, en la qual la cultura catalana era la convidada d’honor, 

exemplificaven de quina manera el fossat social entre un i l’altre: Pujol va parlar de la 

Marca, i Maragall del Magreb. Josep Bargalló, amfitrió d’aquell debat en dos temps, 

havia esmerçat temps, polítiques i reflexions sobre el nou concepte de la immigració a 

partir d’una immigració nova que esdevé factor estructural, des de la ciutadania i amb el 

factor humà prou palès. El text que n’extraiem és una acurada síntesi del raonament que 

inspira el nostre text, i conclou amb una concisa definició de ciutadania: 

“El Govern de Catalunya va aprovar, el 28 de juny de 2005, el Pla de Ciutadania 

i Immigració 2005-2008, que marca l’estratègia a seguir, entre aquests anys, en una 

matèria que interpel·la tota la societat catalana: la immigració i les seves conseqüències 

en l’estructuració social i les relacions interpersonals. El els cinc anys anteriors a 2005, 

a Catalunya hem rebut més de 600.000 persones. Som ja 7 milions de catalans i 

catalanes. Avui dia, les persones nascudes fora de la Unió Europea suposen més d’un 

11% del total de la població catalana. 

“El Govern ha elaborat un Pla de Ciutadania i Immigració que parteix del fet de 

reconèixer, de forma clara, que la immigració s’ha consolidat com un factor estructural 

que travessa totes les esferes de la vida pública. Tots els àmbits de la societat viuen de 

prop l’arribada i permanència de la nova població. La immigració afecta les polítiques 

educatives, sanitàries, de vivenda i serveis socials. També influeix en les relacions 

laborals, l’ocupació i la inserció laboral de les dones. Està modificant el consum i els 

hàbits culturals i lingüístics. La immigració és, doncs, un component indissociable de la 

nostra realitat. I ho continuarà sent en els anys vinents. Aquests punts de partida ens 

porten a plantejar la ciutadania com un repte fonamental, entesa com l’assumpció, per 

part de tothom, de la necessitat de construir un espai únic de drets i deures”
14

. 

L’Estatut d’Autonomia de 2006 que va impel·lir el Govern d’Esquerres i 

Catalanista que lideraven Maragall, Bargalló i Saura, generació digital dels Campalans, 

Almirall i Comorera, va consagrar la ciutadania al seu article setè, que equipara catalans 
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amb ciutadans de Catalunya, i al seu preàmbul raona la seva tradició cívica i associativa 

i la cohesió social. La concavitat. 

 


