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l madrileny RamonCotarelo, catedrhtic de ci~ncia
pol~tica de la UNED,
t~ per
costumparlar clar. I rant
ho fa per analitzar la politica catalana corn l’espanyola.
Com
veu el panorama
despr~sdel
nou 9IN?
Tal comestava plantejada la qtiesti6
no tenia sortida. La decisi5 de Mas
reafirma el seu lideratge personal.
Aix5 ha estat magistrali ha descober~ a tot el mSnque la talla de Mas,
arab el qual politicament no coincideixo en res, ~s molt superior a la
del presidentdel govern espanyol.
Tambdha plantejat ]a necessitat de
recompondreno l’estrat~gia, que ~s
la mateixa,sin5 la t~ctica.
Quinaha de ser la t~ctica?
Acap dels dos sectors importants
delbloc sobiranista, que sSn CiUi

ERC,els interessa trencar. AERC
no liinteressa perqu~aix5 enda~rereix el momentde la confrontaci5
f’mal, que ~s el quevol, a veuresi hi
ha un so~asso. A CiU no liinteressa tampocpelperfi] que donaria davant de la societat catalana abra~ant els partits espanyolistes per
defensar la seva hegemonia.Ara
tots dos ban de buscar una data per
a ]a convocatSriad’eleccions.

bardn Dandy que ham nomenat de
secretari geners] ja ha dit que est~
ambel governsense fissures.
Com
explicaquebonapart dels
partitsi la intelilectualitatprogressista espanyola
s’oposinal proc~s?
Unade les coses per les quals emfelicito de tenir aquestarelaci5 privilegiada arab Catalunya ~s que em
permetestaz’ en elterrito~ que ~s el
meu,el de les idees. Si emquedoa
Espanyahe de parlar de lladres i pocavergonyes.I ~s una mica avorrit.
Tu v~ns aquii es parla de sobiranisme, de naciS, del dret al’autodeterminaciS... I qui sSn els meus,on
sSn?Els espamyols,absents. I fixa’t
quirt gremi,el dels intel.lectuals espanyols, que es van passar ~0 an~s
signant mardfestos. I ara de cop h~n
callat tots. NomSssignen manifestos en contra del sobiranismecatal&. Per6 qu~ els passa? Els passa que
estam acollonits. Han descober~ mm
cosa sorprenamt:que els catalamsi
molt probablementels bascos i potset els gallecs tenen una causa per
la quallluitar col-lectivament.Tehen una il-lusiS. Les possibilitats
d’EspanyasSn reactives, a la defensiva. Aix6desmoralitza.

Li agradariaveureunaCatalunya
independent?
I creu queho ser~?
Jo preferiria que no hi hagu~suna
Catalm~yaindependent sin6 que
Junts? Qu~tmlmm~sraonable?
Personalment, que vagin junts. La
Catalunya estigu6s volunt~u’iament
dins d’una altra Espm~ya.Per6 tamfor~a del sobiranismecatal~ ~s la
unitat. Trencar-la no els portar& cap poc crec que s’zgui f~cil conv6ncer
els meuscompatriotes de la necesmena de benefici, de moment.El
nacionalisme espanyolbusca l’ensitat de camviarradicalmentl’esfrontament del bloc sobLranista.
t~ctura de l’Estat ila seva fornmde
govern. E1 meuprimer ordre de preCreuquehi haurhalgunmoviment fer6ncies 6s una Espanyadfferent,
en qu6 tots estiguemd’acord i tots
del governespanyol?
El governespanyolno t~ sortida, no tinguemel dret a n~rxar quan vult~ propostes, no t~ res a ~l Nom~s guem.La segona, si alx5 no es pot
liinteressa la confrontaciS. O subaconseguiri els catalans es lliuren
missis o confrontaciS. La prova ~s
d’Espanya, emsembla molt b~. Els
felicitar~ i probablementemigri. ¯
que hamfet pinya i que aquest nou
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