CONFERENCIA PRESIDENT JORDI PUJOL
“Quan els ponts es trenquen”
Teatre Principal, 21 de febrer de 2012

Molt Honorable president Jordi Pujol, senyora Isabel Romano, senyora Marta
Ferrusola, membres del Secretariat de l’Assemblea Nacional Catalana d’Arenys
de

Mar,

representants de la

Junta

del

Moviment

Arenyenc per a

l’Autodeterminació, senyor Alcalde, regidores i regidors del consistori municipal,
conviletans, senyores i senyors, bon vespre a tothom. Iniciem els parlaments
amb la intervenció de la senyora Isabel Romano coordinadora, a Arenys de
Mar, de l’Assemblea Nacional Catalana, entitat organitzadora d’aquest acte.
** * * * * * * * * * * * * *

Al meu entendre, la nació catalana és en un moment històric transcendental.
Vivim una dura crisi econòmica amb greus conseqüències socials. Ara no som
capaços d’oferir llocs de treball als qui els necessiten i tenim el risc de fractura
social. Perilla el futur dels nostres joves i la pròpia base de l’estat del benestar.
El nostre reeixit model de convivència caracteritzat per l’empenta emprenedora
en el mon econòmic, la mobilitat social, el repartiment

de la riquesa i la

protecció dels més necessitats, és en tensió permanent. Tenim, en una
paraula, reptes formidables que hem de saber encarar.

El president Jordi Pujol ha dirigit amb encert el nostre país al llarg de vint-i-tres
anys i d’ell hem après que no som una nació qualsevol. Li hem escoltar dir
moltes vegades que el nostre país te gruix. I que no anem errats en el nostres
objectius essencials, ni estem del tot desorientats en relació a allò que cal fer.
Ara, però, patim vicissituds de tota mena per culpa dels nostres errors però
també i sobretot per culpa de greuges polítics, relacionats amb el nostre mal
encaix a l’Estat espanyol. Unes vicissituds que fan molt difícil continuar
construint una societat de progrés econòmic i social, una societat equitativa i
integradora . Per això, per parlar d’aquestes dificultats i obstacles polítics, li
hem demanat al President Jordi Pujol que sigui avui aquí amb nosaltres a
Arenys de Mar, una vila que, em consta, coneix i estima.
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Hi ha persones que imputen al catalanisme polític l’error de cercar un encaix
impossible dins l’Estat espanyol. Convé, però, recordar que el catalanisme
polític en tant que projecte de modernització pel país, no ha fracassat. El
catalanisme a nivell intern, en l’àmbit català, ha aportat sentiment de
pertinença, modernitat cultural, progrés econòmic i europeisme. Allò que no ha
reeixit és l’esforç del catalanisme polític per a transformar l’Estat espanyol en
un Estat capaç de respectar de debò el fet diferencial català.

Aquest fracàs es palesa en dos àmbits essencials. El de l’espoli fiscal i el de la
interpretació jurídica de la Constitució. Els governs de Madrid coneixen
perfectament l’espoli fiscal a que any rera any és sotmès el nostre país i saben
prou be que aquest drenatge de diners que patim és injust i que, a més, és
insostenible per a qualsevol economia. Saben, també, que el dèficit fiscal que
patim posa en risc l’estat del benestar dels catalans. I això és considerat des de
la màxima indiferència i fins i tot amb hostilitat cap a nosaltres. Pel que fa a la
sentència del Tribunal Constitucional del 2010 contra el nostre Estatut
d’Autonomia del 2006 i a les sentències del Tribunal Suprem, cas a cas, contra
la llengua catalana en l’àmbit essencial de l’educació, hem de dir amb claredat
que son atacs inadmissibles a la nació catalana, al seu progrés, a la seva
identitat i a la seva cultura.

El títol que el president Pujol ha escollit per a la conferència d’avui “Quan els
ponts es trenquen” , es un títol que concreta el dramatisme de la situació. La
qüestió que planteja el president Pujol és clara: podrà Catalunya continuar
essent un país com cal, econòmicament capdavanter, cohesionat socialment i
amb capacitat d’integració, identitari en llegua i cultura, - podrà dic prosseguir
essent Catalunya una nació com cal - si l’Estat espanyol ens continua
escanyant financerament, si políticament ens continua rebaixant o anul·lant
competències, dificultant la defensa de la nostra llengua, entorpint el nostre
desenvolupament econòmic, afeblint el nostre estat del benestar? Pot ser
viable Catalunya, com a país, com a nació, en aquestes condicions d’espoli i
menyspreu ?
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La qüestió que planteja el president Pujol posa sobre la taula la necessitat
d’analitzar si ens es barrat o no el camí a la nostra construcció nacional en el
marc de l’Estat espanyol; si hem de resignar-nos a ser un país residual a
Espanya i de retruc a Europa o be hem de traçar un camí cap a la
independència política de Catalunya. En resum, quan els ponts es trenquen,
pertoca analitzar a fons com hem de superar el dilema de ser residuals o be ser
independents a partir d’un Estat polític propi.

És una deferència que el president Jordi Pujol hagi acceptat la nostra invitació
de parlar a Arenys de Mar del present i futur del nostre país i li agraïm de tot
cor. Alhora li reiterem la nostra consideració i afecte pel fet de ser per a molts
de nosaltres un referent cívic i polític de primer ordre.

President, teniu la paraula.

*********************

Donem per finalitzada la conferència del president Jordi Pujol agrint a Radio
Arenys que hagi fet la filmació d’aquest acte que serà a l’abast de tothom a la
pàgina web de la Radio; agraint a la Junta Directiva i als tècnics del Teatre
Principal la seva amable acollida; a l’Ajuntament i al Moviment Arenyenc per a
l’Autodeterminació, el MAPA, per la seva col·laboració, i a tots vostès per la
seva assistència. Bona nit.

Miquel Rubirola
21-02-2012
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