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CATALANISME SENSE GRAPA 

Vivim en el millor dels mons possibles, o gairebé, segons aquest llibre de Joaquim Coll i Daniel 

Fernández. El catalanisme que defensen és equidistant entre el neocentralisme espanyolista i 

la radicalitat sobiranista. Tot i que no es poden negar les aportacions que el catalanisme ha fet 

per a la modernització del conjunt estatal (industrialització, democràcia, autonomisme), els 

autors consideren que aquest impuls s’ha d’aturar en sec en arribar a la constitució. I proposen 

que la generació dels fills de la carta magna han d’apostar per la seva defensa. Constitució en 

què no van poder participar ni exiliats, ni presos polítics, ni cap partit explícitament republicà, 

ni es va avisar que les corts de 1977 serien constituents. Aquestes irregularitats la 

deslegitimen. No és el nacionalisme català element de regressió a Espanya, no ho és tampoc la 

defensa del dret d’autodeterminiació. Ans al contrari, és la correlació lògica de tot moviment 

defensiu respecte a l’agressió política i cultural forana. La regressió a Espanya és fruit del joc 

funest de la partitocràcia, que facilita l’abstenció, la corrupció política i esdevé una caricatura 

de democràcia. Els autors diuen basar-se, per fer les seves anàlisis, en la “realitat del país”, 

pensant en la població nouvinguda, com deia Candel: “els altres catalans”, i fabriquen per al 

seu consum un catalanisme tou, ideal per a ser emmotllat des de fora de Catalunya, un 

complement diferencial que torni a ser assimilable per la resta del país, força estorada per la 

irrupció de l’independentisme. I enyoren els temps de pacte i de consens que van facilitar la 

transició. I posen a la portada la foto de dos dels principals artífex, que van haver de renunciar 

als seus principis (si els tenien), per tal d’accelerar la història i acreditar, com a conseqüència, 

el terror franquista (Suárez, procedent del falangisme i Tarradellas, procedent del 

republicanisme).  En temps de (mala) memòria històrica, Coll i Fernández ens demanen 

novament l’esforç de renunciar al que sabem (que Espanya procedeix d’un pacte confederal i 

que Castella sempre ha mirat d’anorrear les nacions veïnes), que abandonem l’historicisme i 

que reprenguem el pragmatisme per consolidar les estructures del IV Reich socialdemocràtic 

espanyol. 
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