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D'aquí a pocs dies s'inicia la campanya electoral del referèndum per la 

ratificació de la Constitució Europea. Dècades després de la seva creació, la Unió 

afronta el seu moment més important. Europa esdevindrà una societat de 450 

milions de persones i, en conseqüència, la unitat política i econòmica més gran 

del planeta. Estem, doncs, davant d'un moment d'una enorme transcendència 

històrica. 

Els Partits han anat definint la seva posició davant del referèndum. 

Majoritàriament a favor del sí. Alguns, com Convergència, amb notables 

conflictes interns, que revelen fins a quin punt la seva crisi d'identitat és 

profunda. Afortunadament ha guanyat el sí. Malgrat que sigui dèbilment, el que 

posa de relleu la feblesa d'una direcció que va apostar a darrera hora pel sí 

davant del risc de fractura de la coalició amb Unió Democràtica i la pressió 

d'antics dirigents com Jordi Pujol o Miquel Roca, preocupats per la pèrdua de 

centralitat de CDC des de les darreres eleccions. 

I naturalment aquests dies sentirem els arguments dels partits del no. Els quals 

cal respectar, perquè moltes de les seves afirmacions estan basades en 

inquietuds que compartim i aspiracions encara no assolides i que els socialistes 

també anhelem. I paral·lelament és barrejaran i pertorbaran aquest debat 

radicalismes de tota mena, extremismes de dreta i d'esquerra, que busquen en 

aquests processos el protagonisme que no tenen a la vida política diària. 

Malauradament, no faran cap favor als qui des de posicions respectables, tot i 

que profundament erràtiques al meu entendre, defensen el no. 

I lamentablement determinats sectors de la dreta espanyola veuran en aquest 

referèndum una oportunitat per debilitar el govern de José Luis Rodríguez 

Zapatero. Ho vam comprovar a la manifestació contra el terrorisme on grups 

ultres, animaven a votar no el 20 de febrer o en les proclames de Jiménez 

Losantos. 

I penso que és moment per dirigir-se a tota la gent de bona fe per fer una crida a 

la reflexió sobre la transcendència del que votem el dia 20 de febrer. Prescindint 



de si ens agrada o no l'actual govern, perquè el dia 20 de febrer no guanya o 

perd el govern, guanya o perd Europa. Es a dir, guanyem o perdem cadascun de 

nosaltres. Ja hi haurà temps per optar per un govern o un altre. 

I cal ser clars. Votar no a la Constitució no suposa votar a favor d'una de millor. 

Votar no, per molt que es faci carregat de bona voluntat, és mantenir l'actual 

status quo, és a dir, més d'allò que diem que no ens agrada. Per exemple, la 

manca absoluta de reconeixement del català i tantes altres coses. Un no a la 

Constitució serà llegit inevitablement com un no a Europa. Prou s'encarregaran 

els contraris a Europa d'instrumentalitzar-ho en aquest sentit. 

La Constitució que votarem significa un progrés d'una transcendència 

extraordinària per a Europa. Proclama i consagra principis i drets com la 

dignitat de la persona, les llibertats, la igualtat, la solidaritat i la ciutadania. 

Només pels canvis que hauran de fer els països de la UE o els que hi vulguin 

entrar, que no tenen l'exigència en matèria de drets i llibertats que Europa 

reclama, ja seria necessària la seva aprovació. Però és més, en un món tan 

extraordinàriament dividit i injust, o aquests drets són inèdits, l'aprovació d'una 

Constitució d'aquestes característiques, significa una llum d'esperança i una 

referència a totes les persones del planeta. 

Tenim l'oportunitat de fer un gran pas en la construcció europea. Per comptar al 

món i perquè es senti la nostra veu, cal seguir aquest camí. I avui cal més que 

mai. Però també per garantir el futur de les nostres economies, la seva 

competitivitat i el seu creixement. És a dir, el nostre benestar. En un món 

globalitzat i tan extraordinàriament competitiu, només la unitat pot donar-nos 

la força per seguir avançant. No deixem que les conjuntures malmetin el camí i 

donem un missatge clar i contundent des de Catalunya a favor d'aquest 

col·lectiu que és Europa. 
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