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TEXT LEGAL 
Edicions de premsa periòdica ARA es reserva 

tots els drets sobre el contingut del diari 
ARA, els suplements i qualsevol producte de 
venda conjunta, sense que es puguin repro-

duir ni transmetre a altres mitjans de comu-
nicació, totalment o parcialment, sense prè-

via autorització escrita.  
 

Difusió controlada per l’OJD

debat

El procés català, un procés feble

L’origen de les democrà-
cies que duren, perdu-
ren i arriben als nos-
tres dies és estrany. El 
trobem a Anglaterra, 

quan els representants d’aquells que 
paguen impostos es planten davant 
del rei i, a través del Parlament, pas-
sen a controlar el pressupost del reg-
ne. Després, a mesura que passen els 
segles, assumeixen competències le-
gislatives, milloren el procés d’elec-
ció dels seus membres i acaben con-
trolant el govern. Ningú espera que 
aquest sistema polític de represen-
tants democràtics s’estengui. 

Però la democràcia s’estén i els 
processos constituents democràtics 
segueixen un mateix model. Els re-
presentants del poble arriben a un 
acord i aquest posteriorment és rati-
ficat. Ho veiem en l’origen dels Estats 
Units, on els representants de les co-
lònies, després d’interminables ses-
sions, acorden declarar la indepen-
dència amb un exquisit document. 
Temps després, guanyada la Guerra 
de la Independència, negocien una 
Constitució que ratifiquen els matei-
xos representants. A França, sem-
blant. 576 dels 577 representants del 
tiers état juren unió i dos mesos des-
prés aproven la Declaració dels Drets 
de l’Home. El procés entra en fase fra-
tricida amb el Regne del Terror, les 
guerres napoleòniques i la restaura-
ció borbònica. Però l’acord qualla 
profundament i, posteriorment, la 
democràcia s’instal·la a França i en 
una part d’Europa. 

Ningú espera que aquest sistema 
polític sigui sòlid o particularment 
eficaç. Però la democràcia demostra 
la seva fortalesa en el duríssim segle 
XX. En la Primera Guerra Mundial 
s’imposa a l’Alemanya prussiana, pa-
ís del qual Voltaire deia: “Hi ha alguns 
estats que tenen un exèrcit: l’exèrcit 
prussià té un estat”. Vint-i-set anys 
després derrota militarment el nazis-
me en aliança amb el comunisme. 
Quaranta-quatre anys després derro-

ta políticament el comunisme, i passa 
a ser el sistema polític de referència. 

La base de la fortalesa dels proces-
sos constituents democràtics és un 
gran acord dels representants primer 
i una ratificació després. Com va dir el 
lehendakari Urkullu el 14 d’abril pas-
sat: “Diálogo, acuerdo, negociación y 
ratificación”. La base de l’eficàcia de 
la democràcia representativa també la 
trobem en el seu procés, l’elecció de re-
presentants per deixar després que 
aquests actuïn amb total autonomia, 
limitats només per l’honorabilitat, per 
les lleis que obertament defensen i per 
la certesa d’afrontar futures eleccions.  

El sistema pot funcionar bé. És la 
democràcia representativa la que en 
alguns casos crea les societats objec-
tivament més pròsperes, justes i pa-
cífiques que ha conegut la llarga i du-
ra història humana. 

A Catalunya, una gran majoria de 
ciutadans volen una consulta sobre el 
dret a decidir, el procés català. Però 
com a procés constituent democràtic 
li falten elements essencials. D’una 
banda, té una majoria àmplia, però no 
aclaparadora. De l’altra, no se sotmet 
a ratificació un gran acord polític: se 

sotmet a decisió una pregunta difícil 
d’entendre i difícil d’interpretar. Són 
mancances rellevants. Perquè el pro-
cés sigui un procés constituent sòlid, 
caldria un gran acord polític entre 
una gran majoria dels representants 
dels catalans primer, i una ratificació 
després. Si no, no és un procés cons-
tituent, és una eficaç confluència de 
projectes i protestes. 

El rei Joan Carles I d’Espanya ha 
abdicat. Molts es plantegen si una 
monarquia té sentit. Jo només conec 
un bon argument a favor de la monar-
quia. El dóna Edward Gibbon el 1776 
amb la fórmula d’apartar el cap d’es-
tat del faccionalisme: “La prerrogati-
va del naixement és la fórmula més 
senzilla i que menys ressentiment ge-
nera” i “extingeix les esperances de 
les diferents faccions” (Declivi i cai-
guda de l’Imperi Romà, Vol. 1 Cap. 7). 
De bons arguments en contra en co-
nec molts. Per exemple, estic a favor 
del mèrit i en contra de les responsa-
bilitats polítiques heretades. 

Molts ciutadans també demanen 
votar el cap d’estat. És impecablement 
sensat, però sotmetre la monarquia a 
referèndum primer i definir la Repú-
blica després és plantejar el procés de-
mocràtic a l’inrevés. Primer han de ser 
els nostres representants els que arri-
bin a un acord i després s’ha de sotme-
tre aquest acord a referèndum. Si no, 
Espanya pot estar abocada a tractar 
el cap d’estat amb la mateixa lleugere-
sa amb què tracta l’educació, la polí-
tica exterior i l’avortament, amb can-
vis de fons cada vegada que bascula la 
majoria absoluta. 

El futur de la nostra societat depen-
drà de la qualitat de la nostra democrà-
cia. Acumulem anys ficats en un  forat 
negre, i com va dir el polític laborista 
Denis Healey: “Si et trobes dins d’un 
forat, para d’excavar” (posteriorment 
va ser anomenada primera llei dels fo-
rats). Per sortir-nos-en, no només hem 
de millorar la qualitat dels nostres re-
presentants, sinó també la qualitat 
dels nostres processos democràtics.

MARC MURTRA
ENGINYER INDUSTRIAL I ASSESSOR 

EN OPERACIONS CORPORATIVES

La fortalesa dels processos 
constituents democràtics 

recau en un gran acord  
dels representants primer  

i una ratificació després

”
“La nació, entre el bé  

i el mal 
(LA VANGUARDIA) 

[...] Els resultats [electorals] dels par-
tits nacionalistes o nacionalpopulis-
tes sovint han fet oblidar que avui 
també hi ha moviments que es recla-
men nacionalistes sense caure per ai-
xò en l’extremisme i la radicalitat. És 
el que passa a Escòcia i a Catalunya. 

A més, hi ha moments en la histò-
ria en què la idea de la nació pot te-
nir un significat diferent de la radica-
litat extremista i alhora estar des-
connectada de la política. [...] 

La Copa del Món de futbol és un 
d’aquells moments en què la pertinen-
ça a una nació crea identificacions de 
gran abast amb l’equip que l’encarna. 
Aquestes identificacions són sens 
dubte vagament xovinistes però tam-

Els grans debats de l’actualitat  
en mitjans d’aquí i del món

bé benintencionades [...]. Sovint inclo-
uen l’acceptació i el reconeixement de 
la diversitat i la barreja de jugadors, 
generalment de variats orígens, la qual 
cosa fa que els pitjors nacionalistes 
amb prou feines donin suport a la se-
va pròpia selecció nacional. [...] 

Però si la idea de nació no es me-
reix estar associada sistemàticament 
al desencadenament de les forces del 
mal, també passa que és alhora la que 
s’oposa a aquestes forces amb més 
eficàcia. En aquest sentit es pot es-
mentar una experiència contempo-
rània: el Kurdistan iraquià. 

Mentre que el procés en curs al 
Pròxim Orient està dominat pels ris-
cos del caos i la guerra, la regió autò-
noma kurda, que funciona com un 
quasiestat, revela una capacitat soci-
al per a l’acció a escala nacional i de-
mocràtica doblement important. En 
primer lloc, posa en pràctica mètodes  
innovadors sociològicament que 
contrasten amb el que s’observa en 
altres països del seu voltant. I, en se-

gon lloc, pesa històricament sobre el 
destí de la regió, començant per 
l’Iraq. Mentre que el Pròxim Orient 
està en molts sentits devastat per la 
violència, quan no sota el control d’un 
règim autoritari, el Kurdistan iraquià 
ofereix una demostració singular-
ment suggestiva: la nació també pot 
ser un poderós baluard contra el fo-
namentalisme i el fanatisme. [...] No 
tot és perfecte, sens dubte, al Kurdis-
tan. Però la democràcia hi és real avui 
dia, com ho demostra el funciona-
ment del sistema polític, la prolife-
ració de mitjans de comunicació o la 
vitalitat de les associacions. [...] 

La nació no és per tant necessària-
ment el mal absolut, com tampoc no és 
necessàriament el bé. Dibuixa el marc 
simbòlic d’una acció que pot prendre 
tota mena de significats. El seu contin-
gut [...] pot tenir un sentit o un altre.  

[7 de juliol] 
MICHEL WIEVIORKA 

PROFESSOR DE L’ÉCOLE DES HAUTES 
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES DE PARÍS

DIÀLEG

EL DIARI D’AHIR
Mirades: Ahir dèiem que diumenge la 
Diada dels Raiers s’havia fet a la Seu 
d’Urgell, quan en realitat es va fer a la 
Pobla de Segur.


