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Una pàgina de l'article

Sembla estrany que una nació famosa per la seva exuberància, però himne nacional d'Espanya, la Marxa Reial, és un dels

dos himnes sense paraules al món.

Encara rara, aquesta reticència a declarar el que Espanya representa i d'on va

venir diu molt sobre el passat incòmode recent del país, i la seva presència cada
vegada més volàtil.

La Marxa Reial no sempre sense paraules. Fins al dictador feixista del país,

Francisco Franco, mort el 1975, que estava ple de l'ampul · lositat patriòtic que

caracteritza la majoria dels himnes nacionals. Les paraules van ser retirats el

1978, durant la transició incòmoda del país a la democràcia parlamentària. Com
a mostra d'aquesta incertesa, no hi havia res escrit en el seu lloc.

El 2007, abans dels Jocs Olímpics de Beijing, enmig d'un ressorgiment de la

confiança nacional impulsada per l'anomenat miracle econòmic espanyol, un

concurs a nivell nacional es va dur a terme per trobar noves lletres de cançons

oficials per als seus atletes per cantar.

L'obra guanyadora es va iniciar amb les paraules "Viva España" (Visca Espanya)

i immediatament va arribar a ser tan polèmic - en part per la seva eliminació del

regionalisme - que el pla es va establir precipitadament a un costat.

En termes de significat nacional unificat, Espanya és, un jove anomenat Carles em va dir, "un desert". Però per més de 30

anys, que havia estat un desert totalment habitable - en què el país regions vibrants i distintives, amb les seves pròpies

Artur Mas, líder de CiU, el partit es dirigeix als seus partidaris a l'Hotel Majestic de

Barcelona, després dels decebedors resultats en les eleccions de 2012 catalanes

regionals. David Stelfox per The National
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cultures úniques, històries i llengües (sobretot a Catalunya, al País Basc, i en menor mesura, Galícia), han coexistit

feliçment.

Però la profunditat de l'actual crisi financera d'Espanya amenaça ara de portar Catalunya cap a la independència.

El 23 de gener, el govern regional, una aliança entre dos partits independentistes, liderats per CiU nacionalista burgès, i el

més a l'esquerra ERC, va aprovar una declaració que proclamava el poble català "entitat política sobirana i legal", la primera
etapa cap a la celebració d'un referèndum sobre la independència el 2014.

Ells s'enfrontaran a una dura lluita per aconseguir-ho, ja que tal referèndum és, segons el govern de Madrid, il · legal segons

la Constitució post-Franco. "La sobirania implica, literalment, que no hi ha res del que tenen major jerarquia que la voluntat

democràtica del poble", va dir el líder d'ERC Oriol Junqueras després de la votació. "El dret a decidir no pot ser compartida

amb una altra entitat legal."

Les enquestes llarg de 2011 i 2012, generalment es troba un vot a favor de la independència del voltant del 50 per cent a
Catalunya, i el vot anti-independència del voltant del 20 per cent (enfront del 30 per cent a favor i el 50 per cent es va oposar a

mitjans de la dècada de 1990) . El canvi de joc, quan va ocórrer, va ser una demostració. L'11 de setembre de l'any passat,

per commemorar el Dia Nacional de Catalunya, els carrers de Barcelona van ser inundats amb ratlles vermelles i grogues.

Aquestes escenes ocorren cada any, però aquesta vegada els nombres eren inusualment alt: fins i tot la policia de
Barcelona, que normalment tendeixen a subestimar les xifres, s'estima que al voltant de 1,5 milions de persones van

participar.

Com a conseqüència, en les petites ciutats de tot Catalunya, el comunament anomenat-Plaça d'Espanya (Plaça d'Espanya)

es va canviar a la plaça de la Independència (Independence Square).

El cap de l'Executiu autonòmic, CiU Artur Mas, va aprofitar el moment i va demanar eleccions anticipades el 25 de novembre,

amb l'esperança d'establir un mandat més ampli electoral per a un referèndum.

Si Catalunya volia anar, Madrid no estava disposat a deixar-lo anar. A l'octubre, el coronel de l'exèrcit espanyol Francisco

Alamán Castro va causar enrenou quan va dir que "la base del nacionalisme català és l'odi a Espanya", va dir que la
secessió seria passar "per sobre del meu cadàver. Espanya no és Iugoslàvia o Bèlgica. Fins i tot si el lleó dorm, no

provoquen el lleó, perquè va a mostrar la ferocitat demostrat durant segles ".

>>>

Tota velocitat cap a Barcelona per l'alta velocitat i alt cost de l'AVE, petits canvis en entrar a Catalunya. No hi ha banderes, ni

pancartes amb ratlles vermelles i grogues i no la policia fronterera, però a poc a poc sorgeix un sentiment de diferència.

L'àrid paisatge lunar lentament es torna menys i més verd. Aviat és menys buit, també. Cilindres grisos i mirar a través de

les torres de refrigeració arbrades turons, color préssec torres incongruentment seure als peus, i, en acostar-se a

Barcelona, capital de Catalunya, subestacions elèctriques i dipòsits de brollar d'entre els arbres.

Barcelona, sí que és una ciutat en un estat d'agitació política d'alt. Passejant pels seus carrers medievals, ensopego en

protesta per les retallades sanitaris, sobre les taxes creixents d'atur, i fins i tot una demostració eixordador soroll per agents

de policia contra les restriccions pressupostàries.

El 14 de novembre de l'any passat, Espanya, Itàlia, Grècia i Portugal van celebrar vagues generals contra l'austeritat i la crisi

de la zona euro. L'augment d'interès en català independència és el resultat directe de la crisi mateixa: per què, demani als

catalans, hem de seguir pagant pels problemes d'altres llocs d'Espanya, quan és la indústria que ofereix l'últim bastió de

l'economia espanyola de l'esperança?

Aquest desequilibri té una llarga història: des de fa més d'un segle, en temps de dificultat econòmica a Espanya i avançada
base industrial de Catalunya ha proporcionat ocupació als més pobres, les zones rurals del país.

Com a resultat, la regió ha experimentat una considerable migració interna, sobretot en les dècades de 1950 i 1960. Però

per aquell temps, Franco estava encara en el poder, la cultura català va ser reprimida, i qualsevol prou atrevit a expressar

independentistes opinions polítiques corria el risc de ser assassinats.

La perspectiva d'independència presenta ara algunes preguntes difícils per a molts catalans grups d'esquerra. Si

s'abandona Espanya i la crisi del capitalisme no, també està abandonant les seves víctimes a la misericòrdia del governant

Partit Popular (PP). En un míting electoral de l'esquerra i verd coalició ICV-EUiA al barri de Sants de Barcelona, uns dies

abans de la votació, els altaveus errat cap a la idea de la unió fa la força.

Les banderes al passadís que tenia vermell i verd en lloc del vermell català i ratlles grogues, i el convidat especial va ser

Alexis Tsipras, líder de Syriza, el partit d'esquerra que va sortir del no-res per guanyar gairebé tot l'any passat les eleccions

grec díscol. La seva arribada a la sala va ser anunciada per la música forta i desenes de banderes, una entrada més pròpia

d'un estel de rock que un polític.

Tsipras i els seus camarades catalans va advocar per una solució radical no només per a Catalunya, no només per a

Espanya, sinó per a tot Europa.
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"El capitalisme liberal està destruint el sud d'Europa - la destrucció dels drets laborals, els serveis públics, la salut pública",

va dir. "No s'ha de culpar la gent del nord - és la culpa del gran capital i la manca de Mas, Rajoy i Merkel".

Cadascun dels seients més o menys 500 estava ple. La gent s'aferra a les cortines i el revestiment dels passadissos,

vessant en cada direcció. En més d'una ocasió, la famosa Guerra Civil espanyola de l'època consigna "No passaran!" Va

sonar espontàniament, amb els punys dret de bombament de l'aire. Traduït, significa No Passaran "no passarà", que

originalment era una referència als feixistes de Franco.

>>>

La resistència, la independència i la llibertat d'incendis s'executa en els mateixos rius catalans que van ser les artèries de la

seva revolució industrial. "Tenim la memòria històrica de la lluita del nostre poble", va declamar el líder d'ICV-EUiA en un

moment donat ", i una obligació històrica de lluitar contra la crisi".

>>>

La nit següent, una intensa campanya electoral va culminar en el que va ser considerat com un històric míting de CiU a la

capacitat de 24.000 Palau Sant Jordi - un últim esforç abans de cap de setmana de les eleccions, l'última unitat, decidida a

ajudar a Artur Mas en el seu viatge predestinat llevat només el president del parlament regional català, però el president de

la nació independent de Catalunya.

És aquesta part de Barcelona, a la part alta del turó de Montjuïc amb vistes a la ciutat, que va ser seleccionat com el lloc per

l'Anella Olímpica trucada de llocs i parcs, i com a tal està intrínsecament lligat als esdeveniments que van transformar la

ciutat, i indirectament , tota la regió. La celebració de l'Olimpíada de 1992 va fer moltes coses a tots dos i per al Barcelona, 

però més elementalment, que catalitza la transformació en una ciutat del món - el 11 més visitat del món, amb el nombre de

turistes augmenta en més de 130 per cent en l'última dècada.

Per a una ciutat tan cosmopolita, els 20.000 aproximadament muntat a l'interior de Palau St Jordi van ser gairebé totalment

blanca. La burgesia català estaven en vigor, l'ús de tweed i pantalons de colors pastís, parlant en telèfons iPhone vestides

amb fundes banderes catalanes. Hi havia uns pocs nens petits amb llibres per pintar, i els mars grans i ben vestits de

mitjana edat famílies. En alguns dels seients, targetes vermelles i grogues s'havien establert en preparació per més tard.

Com a polític, Artur Mas té un polit Clinton-com a ell - i l'esdeveniment va ser dissenyat sense vergonya després d'un míting

electoral enlluernador EUA.

A mesura que la sala s'omple gradualment fins a la seva capacitat màxima, el vídeo musical de Lady Gaga Judes va jugar

sobre dels caps de tots, en pantalles gegants, alternant amb vídeos de Mas parlant des del podi. És un collage visual

estrany i accidental - però recorda que CiU s'està esforçant per declarar Catalunya diferent en un món on l'intercanvi cultural

des de fa molt temps ja que se'ls acosta.

"Gràcies per ser aquí - és molt important per a nosaltres", va dir un somrient home gran en una jaqueta d'ant marró, agafant

la mà. "Crec que Galícia i Andalusia hauria de tenir el dret de decidir per si mateixos si volen la independència - com

Escòcia," Mark, un activista CiU seriós en els seus vint anys, em va dir. "És una lluita similar", va continuar. "Però no té una

llarga tradició democràtica, mentre que aquí," lligat ell, s'arrissi el llavi. En preguntar per què la bandera de la UE era tan

omnipresent a la sala, Mark va dir:. "Perquè volem ser acceptats per ells si guanyem independència ... Serà una lluita llarga -
hi ha anys fins que un referèndum".

D'altra banda, hi havia estudiants de molt bon gust amb camises planxades i ponts intel · ligents de golf, les joves portaven

collarets amb incrustacions de pedres tan grans com els ulls, els homes joves somrient amb dents blanques i rectes.

Cap de les persones que vaig conèixer estaven disposats a escopir ràbia contra el Madrid o Espanya, o l'espanyol - només
el PP, per penalitzar financerament a la seva riquesa relativa, i més, de la negació de la seva sobirania.

El PP estaven competint en l'elecció regional també, sota el lema "Catalunya si, Espanya també" (si Catalunya, Espanya
també). És això el que s'obté sota la pell d'un munt de catalans. No odien Espanya, només se senten allunyats d'ella -
cultural, política i fins i tot en termes de personalitat. "Estem a menys obert que l'espanyol," una dona català anomenat

Gemma em va dir més tard que el cap de setmana, "més com l'anglès, més reservat."

Quan l'entreteniment pre-discurs començar, era desvergonyidament tradicionalista.

Vuit homes en vestits vermells, bruses blanques i pantalons verds i blanques van realitzar una dansa amb quatre bandera

de la UE i quatre banderes catalanes, mentre que 12 percussionistes amb boines vermelles marcava el ritme. Llavors, el
truc de cartes elaborat es va realitzar a 5.000 persones a buscar les seves targetes vermelles, grogues i blaves per fer un

enorme pavelló català omplir tot un costat de la sorra.

>>>

Quan era adolescent, la bandera català havia mantingut sempre una connotació positiva per a mi: una regió tan gran que
George Orwell va escriure un llibre-homenatge a ell, l'estadi del FC Barcelona, de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'artista Joan

Miró i Ferrà, però més que res, la bandera era un símbol de la resistència a Franco. Una cosa va canviar en aquest terreny,
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encara - de sobte les ratlles vermelles i grogues van començar a semblar-se al que eren: icones del nacionalisme, com

estrident i exclusius com qualsevol altra forma de nacionalisme.

>>>

A la nit els resultats de les eleccions va arribar, vaig esperar a Carles en un carrer anomenat carrer Py i Margall - nomenat

després que el president de l'efímera Primera República Espanyola de 1873 - el més proper qualsevol nació en el món
occidental ha arribat a tenir un cap quasi-anarquista d'Estat.

El nom del carrer era apropiat: l'àrea local, Gràcia, conté una base fermament establerta de l'organització política local, una

comunitat organitzada per tenir cura de si mateix. A partir d'aquest mateix llinatge va sorgir la CUP, la canalització d'un nou
partit polític de base el mateix esperit que els "indignats" (els indignats) o "15M", moviment que estableix que cremi el món (i

d'inspiració Occupy Wall Street) al maig i juny de 2011.

Carlos estava emocionat i - les enquestes de sortida es trobaven, i va suggerir que la CUP es va a aconseguir els seus
seients vegada, mentre que CiU, lluny d'augmentar el seu mandat, en realitat havia perdut 12 escons. Com partidaris CUP

mòlt al carrer fora d'un centre social anarquista, un dels candidats, David Fernàndez, va passar de llarg, va estrènyer la mà
de Carlos i li va donar un copet a l'espatlla, somrient - amb les seves patilles enormes, vermell amb caputxa, jeans i

entrenadors, ell no podia 't han mirat més diferent a Artur Mas.

Llavors, què havia sortit malament per Mas i CiU? "Potser que Amèrica Llatina coses no funciona aquí!" riure Raymundo,
referint-se als intents d'elevar un poble com heroi populista. Carlos va estar d'acord: "Vaig veure els cartells i em vaig

preguntar 'és que jugarà bé aquí?'".

En una ciutat amb una de les més fortes tradicions de l'anarquisme al món, molts de Carles i amics de Ramon no havia
guanyat més de l'anarquista "no votar" posició - però clarament, hi havia altres, que va guanyar 126.000 vots i escons tres,

superant expectatives.

"La manera d'obrir aquests poders de l'Estat és a través de l'organització local", va explicar Carlos. "No és aquestes
mitologies nacionalistes: és la democràcia". Amb aquesta finalitat, els representants CUP noves s'han compromès a servir

a un sol terme cada un, i basar les seves decisions en les opinions expressades per les assemblees locals.

Alguna cosa haurà de canviar. En una enquesta realitzada pel Centre Espanyol d'Investigacions Sociològiques unes

setmanes més tard, el 67,5 per cent dels espanyols van dir que no estaven contents amb la manera com funciona la
democràcia a Espanya. És aquest menyspreu per l'Estat espanyol en general, i no només els efectes de la crisi econòmica,
que va portar a vuit milions indignats als carrers el 2011, i va informar al seu crit de guerra, "democràcia real ja".

La primera constitució democràtica d'Espanya després de la mort de Franco s'estava redactant, a finals de 1970, les
assignacions van ser fetes per l'autonomia regional - i malgrat que les regions notòriament independentment com el País

Basc i Catalunya eren molt més entusiasta, una solució uniforme es va prescriure: "Cafè per a tots", va ser l'expressió - el
cafè per a tothom: totes les regions es tracta de la mateixa per part del govern central a Madrid.

A mesura que els resultats de les eleccions va entrar, Carlos va llegir un tweet d'un dels seus amics, anunciant aquesta

nova era de la incertesa: "Diu 'Cafe paràgraf Ningú'", va dir rient: "cafè per a ningú Significa que ningú pot imposar el!
ortodòxia de l'estat més ".

>>>

Després d'una setmana de sol, els nervis i l'emoció, Barcelona va despertar al matí següent amb una ressaca col · lectiva:
tolls en el paviment, un trapeador indistint de gris per sobre, una nació ni alliberat ni decidit.

Vaig sortir de Catalunya en una boira d'incertesa humit, en direcció sud xemeneies gegants del passat i asfalt brillant sota la

pluja, les fogueres fumejants dels agricultors en el crepuscle vespre, i els eixos de brillants blancs de ruptura llum a través
del cel gris pissarra.

"No han entès res" (Han entès res) es delectació el titular de la revista del diari ABC PP d'usar, a més d'una foto d'un Artur

Mas infeliços que busquen. Els resultats de les eleccions pot haver estat decebedor per a CiU i Mas, però continua la seva
recerca de la independència.

El proper any es compleix el 300 aniversari del setge de Barcelona, la derrota històrica del català espanyols

autodeterminació català commemorat com un partit del Mundial. Aquest any, 1714, és una data tan important per als
catalans que aficionats del FC Barcelona han pres per cantar per la independència després d'exactament 17 minuts i 14

segons dels seus partits a casa contra el Reial Madrid. Una declaració de sobirania per Mas, el següent pas en el camí cap
a 2014, marquen la desintegració d'Espanya?

Fins i tot amb Espanya paralitzada en un 26 per cent d'atur encara sembla poc probable que el conjunt de Catalunya sortirà

de la unió. Fonamentalment, el que ha ajudat a fer de la seva capital, Barcelona, la ciutat que és l'any 2013 - una metròpoli
emocionant, global vibrant, ple d'immigrants de la resta d'Espanya i un miler de punts més enllà - sembla contradir l'impuls

per la independència.
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En efecte, en una època de major globalització, la bandera que onejava de CiU només se sent una mica antiquat, o com

Carlos ho va dir: "Jo sóc català, andalús, asturià i Texan - per què una bandera vermella i groga definir ja que el tres ho fan
altres? "

Donen Hancox és un col · laborador habitual de la revista.
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